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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam mendukung 

perekonomian sebagian sumber setelah migas. Pariwisata juga sebagai 

pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa di luar negeri. 

Pariwisata di Indonesia merupakan faktor yang cepat berkembang dan 

dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling penting. Sektor ini 

yang diharapkan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. 

Pariwisata sekarang sudah menjadi kebutuhan sebagai akibat 

meningkatnya income per capita dunia, terjadinya Three “T” Revolution 

(Technologi Transpotation, Telecomunication and Travel & Tourism) yang 

memberi kemudahan dan kelancaran bagi orang-orang melakukan perjalanan 

wisata secara global tanpa ragu-ragu meninggalkan keluarga di rumah. 

Menurut World Tourism Organization (WTO) Tourism 2020 vision 

pertumbuhan pariwisata diduga saat ini rata-rata sebesar 4,1% dan pada tahun 

2010 nanti wisatawan global akan meningkat sebanyak 1.006,4 juta orang dan 

akan meningkat lagi menjadi 1.561,1 juta orang pada tahun 2020 dengan 

pertumbuhan tertinggi di Asia-Pasifik sebesar 6,5% termasuk Indonesia 

(http://www.univpancasila.ac.id). 

Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau, beraneka keindahan 

alamnya dan penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa itu, sesungguhnya 
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memiliki potensi wisata alam, sosial, dan budaya yang besar. Potensi dan 

sumber daya alam yang ada dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang 

menarik. Memang sebagian besar sumber daya alam tersebut telah 

dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi beberapa objek wisata yang menarik. 

Mengingat daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Indonesia adalah 

karena keindahan alam dan kekayaan seni budayanya, maka tidak heran jika 

potensi ini menarik untuk dikembangkan. 

Pengembangan pariwisata di Indonesia bukan hanya sekedar untuk 

meningkatkan perolehan devisa saja, tetapi pariwisata diharapkan dapat 

berfungsi sebagai katalisator pembangunan (Agent of Development). Pariwisata 

apabila dikembangkan secara baik dan terencana, dapat mempercepat proses 

pembangunan. Secara makro, pariwisata dapat meningkatkan kesempatan 

berusaha, kesempatan kerja, penerimaan pajak, retribusi dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Pendapatan Nasional dan sekaligus akan memperkuat posisi 

Neraca Pembayaran. Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi 

Indonesia, ditahun 2020 nanti diprediksi pariwisata akan menjadi “primadona” 

penghasil devisa Indonesia. Kuncinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

professional. Bagi Indonesia yang sudah termasuk salah satu Negara Tujuan 

Wisata (Tourist Destination Country),hal ini berarti akan semakin dituntut 

kesiapan SDM pariwisata yang kompeten dan professional untuk 

mengantisipasi pertumbuhan pariwisata yang lebih cepat dari pertumbuhan 

ekonomi (http://www.univpancasila.ac.id). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 3 

Jawa Tengah memiliki banyak kawasan yang prospektif yang mempunyai 

aneka ragam sumber daya baik alam maupun budaya yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor 

pariwisata juga merupakan salah satu sektor andalan Propinsi Jawa Tengah. 

Daerah ini memiliki objek wisata yang beragam, baik wisata alam, budaya, 

maupun sejarah. Lokasi daerah Jawa Tengah cukup strategis karena terletak di 

tengah-tengah pusat kegiatan ekonomi di Pulau Jawa, yaitu antara pusat 

pengembangan kawasan barat, seperti Jakarta-Bogor-Tangerang serta Bekasi 

dan kawasan timur, yang meliputi Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-

Sidoardjo-Lamongan (Gerbang-kertasusila), serta rencana pembangunan jalan 

tol di Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar). Ditambah, adanya jalur 

pelayaran baik nasional maupun internasional di pelabuhan Tanjung Mas 

Semarang. Semua itu memungkinkan Jawa Tengah memperluas jaringan 

pemasaran dan perdagangan antar kota, antar pulau dan perdagangan 

internasional. Salah satu daerah prospektif di Jawa Tengah adalah Pulau 

Nusakambangan di Kabupaten Cilacap. 

Kabupaten Cilacap tercatat memiliki beberapa objek wisata yang kerap 

dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Adapun objek 

wisata Kabupaten Cilacap yang dapat dikunjungi adalah : Hutan Payau, Pantai 

Teluk Penyu, Benteng Pendhem, Gunung Srandil, Pantai Widara Payung, dan 

lain-lain. Wilayah Cilacap sepertinya kurang lengkap tanpa menyebut Pulau 

Nusakambangan yang juga dikenal sebagai Pulau “Penjara”. Dengan panjang 

sekitar 36 kilometer dan lebar 6 kilometer. Nusakambangan sejak zaman 
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Belanda dipakai untuk mengasingkan narapidana dengan masa hukuman lama. 

Selain itu, Nusakambangan bisa dinikmati sebagai daerah tujuan wisata 

terbatas. Belum seluruh pelosok pulau boleh dikunjungi wisatawan. Padahal, 

potensi Nusakambangan sebagai daerah tujuan wisata sangat menjanjikan. 

Kesan angker sebagai Pulau “Penjara” saja sudah bisa dijual, Hutan Bakau,     

Gua Ratu yang memiliki lorong gua sepanjang 4 kilometer, Gua Masigit Sela, 

Pantai Permisan, Pantai Pasir Putih, Pantai Karang Bandung (Pulau Majethi) 

yang dipercayai sebagai tempat tumbuhnya bunga Wijaya Kusuma, semua 

keindahan alam itu terdapat di Pulau Nusakambangan. Di samping pantai 

tenggara Nusakambangan masih dapat dijumpai sebagai Mercusuar Cimiring. 

Pulau ini masih menyisakan persoalan. Meskipun secara administratif berada di 

bawah kendali Kabupaten Cilacap, pengelolaannya masih berada di tangan 

Departemen Kehakiman. Karena itulah, pemerintah Kabupaten Cilacap dalam 

upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupaya untuk bisa 

mengelola Nusakambangan sepenuhnya ( http://wikipedia.org/kab.cilacap). 

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa potensi Pulau 

Nusakambangan sebagai daerah tujuan wisata sangat menjanjikan. Oleh sebab 

itu, Pulau Nusakambangan ini masih sangat perlu perhatian dan pengembangan 

lebih maksimal dari pemerintah daerah maupun pihak terkait, tidak hanya 

untuk saat ini tetapi masa yang akan datang, baik dari segi sarana, prasarana 

maupun promosinya terhadap kunjungan wisatawan. 

Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai potensi wisata Pulau 

Nusakambangan sebagai daya tarik wisata dalam pengembangan pariwisata di 
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Kabupaten Cilacap, maka penelitian ini mengangkat judul “Potensi dan 

Pengembangan Pulau Nusakambangan Sebagai Aset Wisata Minat Khusus 

Kabupaten Cilacap”. 

B. Rumusan Masalah 

Ada beberapa hal yang permasalahan dalam penulisan laporan tugas akhir 

ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Apakah potensi yang terdapat di Pulau Nusakambangan yang dapat 

dijadikan daya tarik wisata di Kabupaten Cilacap? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap 

dalam mengembangkan wisata Pulau Nusakambangan? 

3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam 

mengembangkan Pulau Nusakambangan sebagai daya tarik wisata minat 

khusus? 

4. Bagaimana cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala-

kendala pengembangan Pulau Nusakambangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun suatu penelitian terdapat tujuan tertentu agar mendapatkan hal 

yang diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui potensi yang terdapat di Pulau Nusakambangan yang dapat 

dijadikan daya tarik wisata di Kabupaten Cilacap. 

2. Mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap 

dalam mengembangkan wisata Pulau Nusakambangan. 
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3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam 

mengembangkan Pulau Nusakambangan sebagai daya tarik wisata minat 

khusus. 

4. Mengetahui cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala-

kendala pengembangan Pulau Nusakambangan.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan hasil yang 

mencakup manfaat teoritis, praktis, dan akademis. 

1. Manfaat praktis 

a. Untuk mengetahui data-data dalam penyusunan laporan tugas akhir 

dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian 

Program Diploma III di Fakultas Sastra dan Seni Rupa. 

b. Memberikan gambaran pada pembaca mengenai wisata Pulau 

Nusakambangan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. 

2. Manfaat teoritis 

a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

dunia pariwisata. 

b. Mengembangkan dan mempromosikan pariwisata Pulau 

Nusakambangan Kabupaten Cilacap. 

3. Manfaat akademik 

a. Menambah ilmu pengetahuan, baik secara teoritis, praktis, maupun 

akademik dalam pengembangan diri untuk mencapai puncak sukses. 
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b. Menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dan memberikan 

informasi kepada pembaca. 

E. Kajian Pustaka 

Secara umum kepariwisataan semua kegiatan dan urusan yang kaitannya 

dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pariwisata baik dilakukan 

pemerintah maupun masyarakat. Secara khusus kepariwisataan adalah segala 

yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek wisata dan daya 

tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pariwisata. 

1. Pengertian Pariwisata 

Pengertian tentang pariwisata sangat beragam tetapi sebagian besar 

menjelaskan bahwa pariwisata berkaitan dengan wisatawan yang memiliki 

keragaman motivasi, sikap dan pengaruh. H. Khodyat (1983:4) mendefinisikan 

pariwisata sebagai perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat 

sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan seni. Menurut 

Gamal Suwantoro (1973:3), pariwisata merupakan suatu proses kepergian 

sementara dari seseorang atau lebih menuju ke tempat lain di luar tempat 

tinggalnya, dorongan kepergiannya adalah untuk berbagai kepentingan, baik 

kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun 

kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman maupun 

untuk belajar. 
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Penjabaran tentang pariwisata secara luas dikemukakan oleh Wahab 

(1998:47), bahwa pariwisata merupakan salah satu industri gaya baru yang 

mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dalam hal 

kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor 

produksi lain di dalam negara penerima wisatawan, selanjutnya sebagai sektor 

yang kompleks pariwisata juga meliputi industri-industri klasik yang 

sebenarnya seperti kerajinan tangan dan cindera mata, penginapan dan 

transportasi juga bisa dipandang sebagai industri pariwisata. 

Di dalam Undang-Undang Kepariwisataan Republik Indonesia Nomor 9 

tahun 2000, dijelaskan bahwa pariwisata ”adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata serta usaha-

usaha yang terkait di bidang tersebut”. 

Menurut undang-undang nomor 9 tahun 1990 pariwisata adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan 

daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Pada 

dasarnya usaha-usaha pariwisata yang terkait dalam kegiatan wisata berupa 

jasa pelayanan seperti akomodasi, restoran, transportasi, objek dan atraksi 

wisata serta souvenir. 

Secara umum pengertian pariwisata adalah semua kegiatan dan urusan 

yang ada kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, baik yang 

dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sedangkan secara khusus 

kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata yang 
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termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 

2. Pengertian Wisatawan 

Dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 9 tahun 2000, wisatawan 

didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan wisata. Jadi menurut 

pengertian ini, “semua orang yang melakukan perjalanan wisata disebut 

“wisatawan” apapun tujuannya yang penting perjalanan itu bukan untuk 

menetap dan tidak untuk mencari nafkah”. 

Menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization) 

sebagaimana disebutkan dalam Annex II, kata tourist atau wisatawan haruslah 

diartikan sebagai (RS. Damardjati, 2001:88): 1). Orang yang bepergian untuk 

bersenang-senang (pleasure), untuk kepentingan keluarga, kesehatan dan lain 

sebagainya, 2). Orang-orang yang bepergian untuk kepentingan usaha, 3). 

Orang-orang yang datang dalam rangka perjalanan wisata walaupun mereka 

singgah kurang dari 24 jam. 

   WTO ( World Tourism Organization ) memberi definisi sebagai berikut : 

Pengunjung adalah setiap orang yang berkunjung ke suatu negara lain dimana 

ia mempunyai tempat kediaman, dengan alasan melakukan pekerjaan yang 

diberikan oleh negara yang dikunjunginya dan wisatawan adalah setiap orang 

yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang 

kewarganegaraannya, berkunjung ke suatu tempat pada negara yang sama 

untuk jangka waktu lebih dari 24 jam yang bertujuan perjalanannya dapat 

diklasifikasikan pada salah satu hal berikut ini : 1). Memanfaatkan waktu 
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luang untuk berekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan olah 

raga, 2). Bisnis atau mengunjungi kaum keluarga. 

    Pengertian darmawisata atau excursionist, adalah pengunjung sementara 

yang menetap kurang dari 24 jam di negara yang dikunjunginya, termasuk 

orang yang berkeliling dengan kapal pesiar, namun tidak termasuk para pesiar 

yang memasuki negara secara legal, contohnya orang yang hanya tinggal di 

ruang transit pelabuhan udara ( Marpaung, 2002:36). 

Di Indonesia, pengertian “wisatawan” tercantum dalam Instruksi Presiden 

RI No. 9 tahun 1969, yaitu setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya 

untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan 

itu. Definisi ini telah mencakup wisatawan dalam dan luar negeri namun tidak 

memberikan batas waktu kunjungannya. Untuk tujuan praktisnya, Departemen 

Pariwisata menggunakan definisi “wisatawan” sebagai berikut : Wisatawan 

bisa saja adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dan menetap untuk 

sementara di tempat lain selain tempat tinggalnya, untuk salah satu atau 

beberapa alasan, selain mencari pekerjaan (Marpaung, 2002 : 37). 

3. Bentuk-Bentuk Wisata 

Banyak variasi dapat disaksikan mengenai cara orang mengadakan 

perjalanan wisata. Dilihat dari lamanya orang mengadakan perjalanan, 

jaraknya yang ditempuh, kendaraan yang digunakan, organisasi perjalanannya, 

dampaknya di bidang ekonomi, dan sebagainya. Perjalanan wisata itu dapat 

diklasifikasikan menjadi bentuk-bentuk wisata yang terpenting adalah : 
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a. Wisata mencanegara (asing, internasional) dan wisata domestik 

(dalam negeri Indonesia disebut wisata Nusantara). 

Wisatawan mancanegara ialah wisatawan yang dalam perjalanannya 

memasuki daerah negara yang bukan negaranya sendiri. Apabila perjalanan 

wisata itu tidak keluar dari batas-batas negaranya sendiri, wisatawannya ialah 

wisatawan Nusantara (domestik), wisata Nusantara sering dibedakan menjadi 

wisata regional dan wisata lokal. 

b. Wisata reseptif (pasif) dan wisata aktif 

Dilihat dari dampaknya secara ekonomis, wisata mancanegara atau 

kedatangan wisatawan luar negeri akan menghadirkan pemasukan devisa 

untuk negara yang bersangkutan. Maka wisata mancanegara dilihat secara 

ekonomis maupun dari sudut pandang kedatangan orang asing disebut wisata 

reseptif atau pasif (inbound tourism). Sebaliknya perjalanan warga negara ke 

luar negeri disebut wisata aktif (outbound tourism). 

Apabila orang berbicara tentang pariwisata pada umumnya atau dalam 

rangka pembangunan pariwisata yang dimaksud ialah wisata reseptif. 

c. Wisata kecil dan wisata besar 

Yang dimaksud dengan wisata kecil dan wisata besar ialah wisata menurut 

lama waktu perjalanan. Wisata kecil ialah wisata jangka pendek (short term 

tourism) yang memakan waktu satu sampai beberapa hari. Apabila hanya 

memakan waktu satu hari tanpa menginap disebut ekskursi. Dalam wisata 

kecil ini antara lain termasuk wisata akhir pekan (weekend tourism). Adapun 

yang disebut wisata besar memakan waktu beberapa minggu sampai beberapa 
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bulan. Banyak wisata besar berupa wisata mancanegara sedang wisata kecil 

hampir selalu ada wisata domestik (Nusantara), kecuali penduduk yang 

berdiam di sepanjang perbatasan negara yang mungkin sering mengadakan 

perjalanan singkat ke negara tetangga. 

d. Wisata individual 

Seseorang atau sekelompok orang, seperti murid-murid sekolah, penduduk 

sekampung atau pegawai kantor dan sebagainya dapat mengadakan perjalanan 

wisata dengan mengukur sendiri segala sesuatunya. Dengan demikian disebut 

wisata individual. 

Pariwisata rombongan yang menyerupai individual disebut wisata sosial 

yaitu wisata yang tidak ditangani oleh perusahaan perjalanan dan 

menggunakan akomodasi yang khusus disediakan untuk itu, seperti 

pesanggrahan, dusun wisata, perkemahan, dan sebagainya. Segala sesuatunya 

sudah diatur sebelumnya. Diantaranya termasuk liburan keluarga, perjalanan 

remaja (youth travel), kunjungan keluarga. Termasuk juga disebut incentive 

travel, yaitu perjalanan rombongan pegawai dan sebagainya. 

Kelompok wisatawan juga dapat menyerahkan segala urusan perjalanan 

dan kunjungan itu kepada suatu perusahaan perjalanan. Waktu perjalanan, 

biaya perjalanan, tujuannya, kendaraan yang dipakai. Tempat menginap, dan 

seterusnya diserahkan kepada perusahaan perjalanan. Wisatawan tinggal 

membayar ongkos tertentu dan segala-galanya telah beres. Itulah wisata 

terorganisasi. 
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Perjalanan dimana wisatawan hanya membayar satu kali jumlah uang 

tertentu untuk segala-galanya disebut wisata paket (package tour). Paket 

perjalanan itu dapat bervariasi lengkapnya. 

e. Klasifikasi wisata menurut kendaraan yang digunakan 

Wisata juga diklasifikasi menurut kendaraan yang digunakan dalam 

perjalanan wisata. Dengan demikian ada wisata kereta api, wisata jalan raya 

(yang menggunakan angkatan jalan raya), wisata laut, wisata udara, wisata 

bersepeda dan sebagainya. Apabila tidak menggunakan alat angkatan dapat 

disebut wisata jalan kaki (hiking). 

Ada cara-cara lain yang digunakan untuk mengklasifikasikan wisatawan 

misalnya dengan asal wisatawan dan sebagainya (Soekadijo, 2000 :18-21). 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah orang atau 

sekelompok orang yang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya menuju 

ke suatu daerah lain untuk menikmati objek dan daya tarik wisata dengan 

maksud dan tujuan tertentu dan bukan untuk menetap di objek tersebut. 

4. Pengertian Wisatawan dengan Minat Khusus 

Wisatawan dengan minat khusus (special interest) merupakan wisatawan 

yang memiliki pemilihan dan permintaan khusus diluar minat wisatawan 

umum lainnya. Wisatawan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1). Minat 

khusus yang dimiliki biasanya berkaitan dengan latar belakang pekerjaan, hobi 

dan intelektualitas wisatawan dan sumber-sumber yang ada di wilayah wisata, 

2). Minat khusus populer di Indonesia termasuk pengembangan industri, 

perkebunan dan geologi di Bandung, pertanian dan botani di Bogor, kesenian 
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dan sejarah di Yogyakarta, kebudayaan di Tana Toraja dan daerah-daerah 

lainnya, flora dan fauna di Taman Nasional, kerajinan tangan di berbagai 

propinsi, 3). Minat khusus ini mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke 

waktu yang dipengaruhi oleh trend yang saat ini sedang terjadi, 4). 

Penyelenggaraan wisata minat khusus membutuhkan perencanaan khusus 

yang melibatkan pemandu wisata yang terlatih dan memiliki pemahaman yang 

mendalam mengenai objek dan daya tarik wisata minat khusus yang hendak 

dituju, 5). Biaya perjalanan untuk wisata minat khusus ini cenderung mahal 

dan memakan waktu yang lama untuk menetap di daerah tujuan wisata ( 

Marpaung, 2002:52). 

Di samping pariwisata dengan tujuan umum itu terdapat apa yang 

dinamakan “pariwisata minat khusus”. Yang khusus itu objeknya, yaitu bisa 

alam dan bisa pula budaya. Dalam wisata minat khusus itu pun terdapat varian 

antara yang “pasif” dan yang “aktif”. Untuk yang pasif, wisatawan terutama 

menerima ‘sajian’, dalam arti menikmati suatu lingkungan alam yang 

mengagumkan atau yang langka, ataupun menyaksikan ekspresi-ekspresi 

budaya yang khas, dan mungkin langka pula seperti upacara-upacara daur 

kosmik. Untuk yang aktif, wisatawan melakukan sesuatu kegiatan yang terkait 

dengan objeknya, seperti “arung jeram” dalam hal wisata alam, dan lain-lain 

(Yoeti, 2006:22). 

5. Pengertian Objek dan Daya Tarik Wisata 

Objek dan daya wisata adalah suatu bentukan dan atau aktivitas dan 

fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau 
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pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik 

yang tidak atau belum dikembangkan semata-mata hanya merupakan sumber 

daya potensial dan belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai 

adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Misalnya penyediaan aksesibilitas 

atas fasilitas. Oleh karena itu suatu daya tarik dapat dimanfaatkan sebagai 

daya tarik wisata. 

Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa 

adanya daya tarik di suatu areal atau daerah tertentu. Kepariwisataan sulit 

untuk dikembangkan. Pariwisata biasanya akan dapat lebih berkembang atau 

dikembangkan, jika di suatu daerah terdapat lebih dari satu jenis objek dan 

daya tarik wisata. Tetapi bagaimanapun juga, beberapa jenis objek dan daya 

kepentingan konservasi. Jadi tidak terus dikembangkan untuk kepentingan 

ekonomi ( Marpaung, 2002:78). 

     6.    Jenis-Jenis Objek dan Daya Tarik Wisata 

Terdapat banyak jenis daya tarik wisata dan dibagi dalam berbagai macam 

sistem klasifikasi daya tarik. Secara garis besar daya tarik wisata dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi : 1). Daya tarik alam, 2). Daya tarik 

budaya, 3). Daya tarik buatan manusia . 

Walaupun demikian ada yang membagi jenis objek dan daya tarik wisata 

ini ke dalam dua kategori saja, yaitu : 1). Objek dan daya tarik wisata alam, 2). 

Objek dan daya tarik wisata social budaya (Marpaung, 2002:80). 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 16 

    7.    Prasarana Wisata 

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya  buatan 

manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di 

daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, 

jembatan, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan 

dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut 

perlu dibangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi objek wisata 

yang bersangkutan ( Suwantoro, 1991:21).  

    8.   Sarana Wisata 

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang 

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan 

wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek 

wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif ( Suwantoro, 1991:22).     

F. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di kawasan Pulau Nusakambangan 

Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan  metode pengumpulan data yaitu : 

a. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengamati, meneliti 

kejadian yang sedang berlangsung. Dengan cara ini data yang diperoleh adalah 
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data faktual dalam artian data yang dikumpulkan diperoleh pada saat peristiwa 

berlangsung . Observasi dilaksanakan pada Bulan Mei hingga Juni 2009 

dengan cara mengamati langsung di objek wisata Pulau Nusakambangan 

seperti Benteng Karang Bolong, Pantai Karang Bolong, Dermaga Wijayapura 

dan lainnya melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap  

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi antara pengumpul data 

dengan responden sehingga wawancara dapat diartikan sebagai cara 

mengumpulkan data dengan bertanya kepada informan dan jawaban-jawaban 

dicatat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara dilakukan dengan 

narasumber dari Dinas Pariwisata dan dengan Kepala Keamanan Lembaga 

Pemasyarakatan Batu Nusakambangan. Dari wawancara diperoleh data 

mengenai gambaran umum Pulau Nusakambangan, potensi objek wisata 

Nusakambangan, cara pengembangan Nusakambangan yang dilakukan oleh 

pemerintah, kendala-kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala 

tersebut. 

c. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang ditujukan untuk 

memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian meliputi catatan riil 

Pulau Nusakambangan, leaflet dan booklet, surat keputusan kesepakatan 

bersama antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Gubernur Jawa 

Tengah dan foto-foto film dokumenter dan data yang relevan untuk penelitian. 
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3. Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, kemudian data dianalisis. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau 

menggambarkan atau melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena 

yang diteliti dengan sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.  

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika tugas akhir ini merupakan garis besar dari masalah yang 

dibahas lebih lanjut, yang disusun sebagai berikut: 

Bab I  adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir. 

Bab II adalah potensi wisata Pulau Nusakambangan bab ini membahas 

gambaran umum Pulau Nusakambangan dan potensi wisata Pulau 

Nusakambangan . 

 Bab III  adalah pengembangan Pulau Nusakambangan sebagai aset wisata 

bab ini membahas upaya pengembangan Pulau Nusakambangan, kendala 

wisata Pulau Nusakambangan, cara mengatasi kendala.  

Bab IV adalah penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

BAB II 

POTENSI WISATA PULAU NUSAKAMBANGAN 

A. Gambaran Umum 
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1. Letak Geografis 

Pulau Nusakambangan merupakan salah satu kawasan pantai selatan Jawa 

Tengah tepatnya di sebelah selatan Kota Cilacap yang dipisahkan dengan 

Selat Segara Anakan. Selat ini juga memisahkan dengan daratan Pulau Jawa, 

khususnya dengan Kota Cilacap. Di sebelah selatan pulau ini terdapat 

Samudera Indonesia. Pulau Nusakambangan yang terkenal sebagai Pulau 

Penjara mempunyai arti yang sangat penting ditinjau dari segi ekonomi dan 

keamanan karena pulau ini merupakan daerah persimpangan dan penyangga 

Kota Cilacap sebagai kota industri yang perlu dilestarikan keberadaannya ( 

Peranan Sejarah dan Budaya Dalam Upaya Meningkatkan Wisata Budaya 

Kabupaten Cilacap, 2002). 

Pulau Nusakambangan ini memanjang dari barat ke timur sepanjang 

kurang lebih 36 km dan lebar antara 4-6 km. Luas Pulau Nusakambangan 

seluruhnya adalah 210 km atau 21.000 ha, dengan batas-batas : 

Sebelah barat  : Samudera Indonesia 

Sebelah timur  : Samudera Indonesia 

Sebelah selatan : Samudera Indonesia 

Sebelah utara  : Segara Anakan 

Secara administratif Pulau Nusakambangan termasuk wilayah Kabupaten 

Cilacap, tepatnya dalam wilayah Kotatip Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, 

Kelurahan Tambakreja. Penduduk yang bertempat tinggal di pulau tersebut 
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adalah para penjaga lembaga-lembaga pemasyarakatan yang terdapat di pulau 

tersebut. 

Secara nasional, kawasan Pulau Nusakambangan merupakan tanggung 

jawab khusus Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Hal ini berkaitan 

dengan fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan sehingga tertutup untuk 

umum. Oleh karena itu status administratif pulau ini berbeda dengan pulau-

pulau lain di Indonesia. Untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pengembangan 

di pulau ini harus mendapat izin langsung dari Menteri Kehakiman ( Potensi 

Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:1). 

Pulau Nusakambangan sebenarnya merupakan satu kesatuan wilayah, 

namun demikian ada pembagian wilayah sesuai keberadaan Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) yang ada pada waktu itu. Adapun pembagian wilayah 

tersebut adalah wilayah : Karang Tengah, Gliger, Limus Buntu, Nirbaya, Batu, 

Kembangkuning, Besi, Permisan,dan Karanganyar. 

Di samping itu juga terdapat 9 (sembilan) Lembaga Pemasyarakatan baik 

yang masih berfungsi maupun tidak berfungsi diantaranya : 1) LP. Permisan 

yang dibangun tahun 1908, 2) LP. Karanganyar dibangun tahun 1912, 3) LP. 

Nirbaya dibangun tahun 1912, 4) LP. Batu dibangun tahun 1925, 5) LP. Besi 

dibangun tahun 1925, 6) LP. Karang Tengah dibangun tahun 1928, 7) LP. 

Gliger dibangun tahun 1928, 8) LP. Limus Buntu dibangun tahun 1935, 9) LP. 

Kembangkuning dibangun tahun 1950 ( Catatan Ringkas Pulau 

Nusakambangan). 
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Kemudian sejak tahun 1985 Lembaga Pemasyarakatan itu tinggal 4 

(empat) yang difungsikan yaitu LP. Batu, LP. Besi, LP. Kembangkuning, dan 

LP. Permisan. Keempat LP tersebut mempunyai kapasitas rata-rata 500 orang 

atau keseluruhannya berkapasitas 2.000 orang. Narapidana yang ditempatkan 

di Pulau Nusakambangan semuanya laki-laki dan umumnya hukuman yang 

berat dan lama, rata-rata di atas satu tahun dan hukuman mati dengan berbagai 

macam kasus seperti perampokan, perkosaan, pembunuhan, dan pencurian 

dengan kekerasan ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 

2003:2). 

Semenjak Pulau Nusakambangan dijadikan sebagai Pulau Penjara sampai 

saat ini penduduk asli sudah tidak bermukim lagi di pulau itu, tetapi sejak 

tahun 1962 dipindahkan ke tempat lain yaitu Kampung Laut, Jojok dan 

Cilacap ( Catatan Ringkas Pulau Nusakambangan). 

Penduduk Pulau Nusakambangan saat ini praktis merupakan penduduk 

khas Nusakambangan, artinya terdiri dari beberapa golongan yang mengelola 

Pulau Nusakambangan, yaitu : Narapidana, Pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan dan keluarga pegawai. Secara administratif penduduk Pulau 

Nusakambangan termasuk dalam wilayah Kelurahan Tambakreja Cilacap 

Selatan ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:3). 

2. Jalan Menuju Pulau  Nusakambangan 

Pencapaian ke Pulau Nusakambangan yang paling dekat melalui 

pelabuhan Wijayapura di Kota Cilacap, menggunakan kapal penyeberangan 
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milik Departemen Kehakiman. Setelah itu menyeberangi Selat Segara Anakan 

sekitar sepuluh menit, kapal tersebut mendarat di Dermaga Sodong di Pulau 

Nusakambangan. Dermaga ini merupakan pintu masuk utama ke pulau 

tersebut. Selain Pelabuhan Wijayapura terdapat pelabuhan penyeberangan 

untuk mencapai ke Pulau Nusakambangan, antara lain Pelabuhan Lomanis dan 

Pelabuhan Sleko. Akan tetapi dengan pertimbangan keamanan, saat ini hanya 

Pelabuhan Wijayapura yang diizinkan untuk penyeberangan ke 

Nusakambangan ( Wawancara dengan Kepala Keamanan Lapas Batu, Juni 

2009). 

Di samping melalui pelabuhan-pelabuhan di Kota Cilacap juga ada 

beberapa pelabuhan di sekitarnya yang dapat dimanfaatkan, misalnya 

Pelabuhan Majingklak di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Propinsi 

Jawa Barat. Pelabuhan ini biasa dipergunakan oleh pengunjung dari kawasan 

wisata Pangandaran ( Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap). 

Dilihat dari kedalaman laut dan potensi pelabuhan, ada kemungkinan 

kunjungan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia atau dari luar negeri 

menggunakan angkutan laut langsung masuk pelabuhan yang mampu 

disandari oleh kapal-kapal besar. 

Sarana angkutan di kawasan Pulau Nusakambangan menggunakan bus 

milik Departemen Kehakiman. Bus-bus ini untuk mengangkut karyawan 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk datang dan pulang bekerja. Selain 

kendaraan bus juga terdapat seperti motor milik karyawan Lapas, dan truk 
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milik perusahaan perkebunan yang terdapat di pulau tersebut( Wawancara 

dengan Kepala Keamanan Lapas Batu, Juni 2009). 

3. Iklim 

Iklim di kawasan Pulau Nusakambangan dapat dilihat dari dua stasiun 

hujan yang terdapat di Kabupaten Cilacap, yaitu di stasiun Nomor 014 

Kawunganten dan stasiun Nomor 016 Cilacap. Dari kedua stasiun tersebut 

menunjukkan bahwa kawasan Pulau Nusakambangan ternyata tidak ada bulan 

kering, sehingga termasuk beriklim tropis. Menurut pembagian iklim di 

Koppen termasuk iklim Afa artinya iklim tropis yang tidak mempunyai curah 

hujan bulanan kurang dari 60 mm dan temperatur bulan terdingin lebih besar 

daripada 22o Celcius yang biasanya ditunjukkan oleh ketinggian tepat di 

bawah 750 meter. 

Temperatur terdingin di Pulau Nusakambangan adalah 22o Celcius  dan 

terpanas 33o Celcius, temperatur rata-rata adalah 28 o Celcius . Bulan-bulan 

terdingin terdapat pada saat penggantian musim kemarau ke musim hujan, 

yaitu sekitar Bulan Agustus hingga Oktober. Bulan-bulan terpanas berada 

pada musim kemarau, sekitar Bulan Juni dan Juli. 

Meskipun temperatur panas iklim di kawasan Pulau Nusakambangan 

terasa sejuk dan basah karena dikelilingi oleh perairan, khususnya Samudra 

Indonesia yang luas, sehingga kelembaban udara pulau ini relatif tinggi( 

Peranan Sejarah dan Budaya Dalam Upaya Meningkatkan Wisata Budaya 

Kabupaten Cilacap, 2002 ). 
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B. Potensi Wisata  Pulau Nusakambangan 

1. Potensi Alam  

a. Sumber Alam Fisik Nusakambangan 

 Pulau Nusakambangan merupakan pulau yang terdiri dari batuan breksi 

vulkanis yang di beberapa tempat masih tertutup oleh batu gamping. Secara 

keseluruhan merupakan pegunungan kelanjutan dari Pegunungan Lelock 

(Lelock Mountain) Blok Jawa Barat, dan dilanjutkan ke timur sebagai 

pegunungan Gombong Selatan, selanjutnya ke timur lagi sebagai Pegunungan 

Lelock Gunung Kidul Yogyakarta. 

 Secara umum Pulau Nusakambangan dapat dibagi menjadi beberapa 

kelompok dataran, yaitu dataran bagian tengah, dataran pegunungan kapur dan 

dataran pantai bagian utara ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek 

Wisata, 2003:3 ). 

 

1). Dataran Bagian Tengah 

a). Batu Gamping 

Secara umum Nusakambangan terdiri dari dua macam batuan, yaitu batuan 

breksi vulkanis di bagian bawah dan batuan gamping di atasnya. Karena 

perkembangan erosi, maka sebagian besar batuannya berwarna putih, hal ini 

menjadikan beberapa bagian pantai ditutupi pasir putih seperti contohnya di 

Permisan dan Pasir Putih. Di bagian utara sebagian batuan breksi vulkanis ini 

tertutup oleh batuan gamping yang juga merupakan pegunungan gamping 
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dengan topografi karst. Pegunungan gamping ini bermutu tinggi dan sangat 

baik jika digunakan sebagai bahan baku semen ( Potensi Pulau 

Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:4 ). 

b). Sumber Air 

Batuan gamping di kawasan Nusakambangan meskipun massif tetapi 

banyak mempunyai retakan-retakan (diaklas) yang dapat meresap air hujan ke 

dalamnya. Vegetasi yang ada di atas batuan ini akan mempercepat proses 

pelarutan gamping sehingga mempercepat proses pelebaran retakan-retakan 

batuan. Makin lebar retakannya berarti makin besar daya serap dan daya 

menyimpan air. Dengan demikian, batuan gamping ini merupakan reservoir 

air yang baik. Air dikeluarkan di daerah rendah lewat retakan yang besar dan 

goa-goa (sungai di bawah tanah). Air yang keluar ini merupakan mata air 

sungai-sungai yang mengalir ke pantai utara kawasan Pulau Nusakambangan. 

Sungai-sungai ini sangat berperan dalam perkembangan pertanian di 

pantai utara Nusakambangan dan merupakan sumber air minum bagi 

penduduk di sekitar Segara Anakan, seperti Motean, Klaces, Karanganyar, 

Gibereum, bahkan orang-orang Bugel. Muaradua dan Panikel yang letaknya 

jauh ke utara mengambil air ke pantai Nusakambangan. 

Seandainya batu gamping ini tidak ada, maka sumber-sumber air inipun 

akan menghilang. Karena batuan di bawahnya merupakan breksi vulkanis 

yang lebih kedap air dan sedikit sekali dapat menyimpan air. 
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Di samping merupakan sumber air atau reservoir air, pada batuan gamping 

ini berkembang topografi karst dengan ditandai adanya gua-gua kapur. Gua-

gua ini disamping baik untuk pariwisata umum maupun ilmiah, juga 

merupakan tempat tinggal jenis-jenis kelelawar dan margasatwa seperti 

harimau. 

Batu gamping merupakan sumber daya penting untuk bahan semen dan 

bangunan atau untuk material industri kimia atau pupuk. Tetapi penggunaan 

gamping untuk industri berarti harus mengambil dan akan mempercepat 

habisnya batu kapur ini. Dengan demikian maka perlu dipikirkan akibat 

pengambilan gamping untuk industri ini mengingat deposit kapur 

Nusakambangan tinggal sedikit ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai 

Objek Wisata, 2003:4-5 ). 

 

 

2). Dataran Kaki Pegunungan Kapur 

a). Sumber Bahan Kapur 

Daerah ini merupakan peralihan dari pegunungan ke daerah dataran. 

Material tanah di sini merupakan koluvium yang banyak mengandung kapur 

dan pelapukan kapur. Pada waktu sekarang ini merupakan hutan dan belukar 

dan sebagian merupakan perkebunan karet tidak terpelihara lagi ( Potensi 

Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:5 ). 
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b). Sebagai Buffer Zone 

Karena daerah ini merupakan peralihan dari pegunungan ke dataran, 

material tanah di sini merupakan perbatasan antara daerah dataran di 

bawahnya yang ada gejala akan berkembang menjadi daerah pertanian dan 

pemukiman, dengan daerah pegunungan kapur yang mau tidak mau harus 

dijadikan hutan lindung, maka daerah ini sebaiknya dijadikan daerah “hutan 

penyangga” (buffer zone) yaitu dijadikan hutan yang dapat memenuhi 

kebutuhan penduduk akan kayu, sehingga tidak mengganggu hutan lindung 

diatas pegunungan gamping ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek 

Wisata, 2003:6). 

3). Dataran Rendah Tanah Timbul Pantai Utara 

Dataran ini merupakan pengembangan Pantai Pulau Nusakambangan 

berupa endapan dari dataran dan endapan material dari Citandui yang dibawa 

arus pada waktu air pasang. Perkembangan pantai ini sering disebut dengan 

tanah timbul. Tanah timbul di pantai Nusakambangan agak berlainan dengan 

tanah timbul lain di sekitar Segara Anakan karena materialnya berasal dari 

dataran dan air asin yang diendapkan ini cepat terbilas oleh air tawar dari 

daratan. Dengan demikian endapan yang lebih muda dari daerah lain sudah 

lebih dulu dapat diusahakan untuk pertanian, sehingga daerah ini lebih 

memungkinkan untuk berkembang sebagai daerah pertanian dibandingkan 

dengan pantai lain di sekeliling Segara Anakan ( Potensi Pulau 

Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:6 ). 

2. Flora dan Fauna di Kawasan Pulau Nusakambangan 
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Beberapa jenis flora yang dijumpai di hutan Nusakambangan tercatat ada 

34 jenis, ialah : Bayur, Walet, Benda, Beringin, Cancaratan, Jengkol, 

Kedawung, Kelapa, Kelumpang, Kenangan, Kedondong, Kemiri, Katimanga, 

Kraminan, Kendal, Lamtoro, Laban, Langkep, Mundu, Nyamplung, Nangka 

Pelalar, Pelas, Pule, Putat, Randu Alas, Rengas, Rotan, Sengon, Sinduk, 

Telok, Wayu, Walikukun, Wungu/Bungur. 

     Jenis Diptercarpus Litoralis ( Pelalar) yang dijumpai di kawasan Pulau 

Nusakambangan merupakan jenis tanaman yang harus dilindungi, karena 

hanya tumbuh di daerah ini dan tidak dijumpai di daerah manapun di dunia ( 

Peranan Sejarah dan Budaya Dalam Upaya Meningkatkan Wisata Budaya 

Kabupaten Cilacap, 2002 ). 

Adapun fauna yang terdapat di pulau ini sejenis mamalia : Kera, Lutung, 

Harimau, Harimau Kumbang, Kalong, Babi Hutan, Kijang, Kancil, Musang, 

Lingsang, Tupai, Landak,  Kelelawar dan Walet Danan. Kemudian jenis 

Ampibi : Buaya, Biawak, Bengkarung, Ular Kobra, Ular Hijau, Ular Pohon, 

Katak Air, Penyu, Ular Sanca. Di samping itu di Pulau Nusakambangan juga 

terdapat sebangsa Unggas : Kuntul, Blekok Ardeola, Bangau Tontong, Burung 

Raja Udang, Burung Cucuk Udang, Elang, Alap-alap, Tengkek, Betet, Kathik, 

Emprit, Burung Sesap Madu, Prenjak, Kutilang, Tracokan, Sikatan, camar, 

Tekukur, Perkutut, Ayam Hitam Merah, Gemek, Ayam-ayaman, Gagak, 

Bubut, rangkok, Merak, meliwis, Srigunting, Kepodang, dam Walet. 
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Jumlah kelelawar yang ada di Pulau Nusakambangan sebelum penggalian 

untuk semen jumlahnya ribuan. Apabila kelelawar itu keluar suaranya 

gemuruh seperti dentuman, tetapi sejak Pulau Nusakambangan digali sebagai 

bahan semen dengan menggunakan bahan peledak sehingga kelelawar-

kelelawar itu punah. Hal ini sangat disayangkan. Demikian juga dengan 

penebang kayu dan pembabatan rotan yang terus menerus menyebabkan 

rusaknya tumbuhan hutan di pulau ini ( Peranan Sejarah dan Budaya Dalam 

Upaya Meningkatkan Wisata Budaya Kabupaten Cilacap, 2002 ). 

3. Objek Wisata Pulau Nusakambangan 

 Beberapa potensi sumberdaya ekologis di wilayah Nusakambangan secara 

terpadu telah menciptakan potensi objek dan daya tarik wisata. Secara 

geografis objek dan daya tarik wisata terbagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu : 

1). Kawasan Wisata Segara Anakan, 2). Kawasan Wisata Nusakambangan. 

Kedua kawasan tersebut saling terkait dan juga memiliki keterkaitan 

dengan objek dan daya tarik wisata yang ada di Kawasan Kota Cilacap dan 

Pangandaran dan sekitarnya. Kondisi tersebut merupakan kesepakatan 

Pengembangan Wilayah Perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat ( Potensi 

Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:13 ). 

a. Kawasan Wisata Segara Anakan 

Segara Anakan mempunyai potensi objek dan daya tarik wisata yang dapat 

dikembangkan meliputi : 

1). Desa Nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan. 
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Desa Pejagan atau Desa Ujungalang atau Motean, merupakan desa nelayan 

yang berciri dua yaitu khas nelayan dan nelayan atau petani, Desa Bugel 

merupakan desa nelayan yang berciri murni dengan kehidupan masyarakat 

yang khas nelayan, Desa Muaradua merupakan desa nelayan yang berciri 

campuran antara nelayan, petani dan peternak serta buruh ( Potensi Pulau 

Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:13 ). 

2). Suaka Hutan Mangrove 

Pulau-pulau endapan di dekat Desa Pejagan memiliki koleksi mangrove 

jenis tropis yang lengkap dengan satwa yang khas. 

3). Panorama Pantai Segara Anakan 

Sepanjang pantai pasang surut Segara Anakan memiliki panorama hutan 

jati dan hutan mangrove serta kelompok desa nelayan, sepanjang pantai 

Nusakambangan dengan panorama hutan campuran, area tambak dan 

pertanian ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:13 ). 

. 

4). Panorama Selat Indralaya 

Sepanjang Selat Indralaya terdapat panorama peralihan atau pertemuan air 

laut dan air tawar, peralihan gelombang teluk yang tenang serta atraksi ikan 

pesut, Pangandaran dengan panorama pantai indah dapat dicapai dari laut, 

memiliki hutan konservasi dengan suaka satwa langka. 

Kegiatan wisata yang dapat dikembangkan pada objek dan daya tarik 

wisata tersebut terutama wisata bahari meliputi kegiatan memancing, 
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bersampan, olahraga dan permainan air (petualangan alam) dan atraksi ikan 

pesut ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:14 ). 

b. Kawasan Wisata Nusakambangan  

Potensi-potensi objek dan daya tarik wisata yang dapat dikembangkan 

meliputi : 

1). Objek Wisata Pantai 

Kondisi pantai di sekitar Pulau Nusakambangan memiliki ciri khas topografi 

landai dan bergelombang cukup besar. Di beberapa lokasi berupa pantai 

berpasir putih dan di lokasi-lokasi lainnya berpantai abu-abu. Di samping daya 

tarik pasirnya, pantai-pantai di sekitar Pulau Nusakambangan juga memiliki 

karakter flora dan fauna yang khas ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai 

Objek Wisata, 2003:14 ). 

Berikut ini beberapa pantai yang dapat dikembangkan untuk mendukung 

pengembangan Pulau Nusakambangan sebagai objek wisata : 

 

a). Pantai Karang Bandung 

Pantai Karang Bandung terletak di sebelah timur Nusakambangan 

berdekatan dengan Mercusuar Cimiring. Dari pantai Karang Bandung dapat 

dilihat Pulau Majethi yang merupakan tempat tumbuhnya Bunga Wijaya 

Kusuma yang dikenal mempunyai nilai magis. Pantai ini merupakan pusat 

upacara Sedekah Laut pada setiap Bulan Sura yang dilakukan oleh nelayan 

Cilacap dan sekitarnya. Jalan menuju Pantai Karang Bandung berupa jalan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 32 

makadam dari batu kapur dan perlu perbaikan beberapa jembatan, pada jalur 

Karang Tengah sampai Benteng Portugis ( Potensi Pulau Nusakambangan 

Sebagai Objek Wisata, 2003:15 ). 

b). Pantai Permisan 

Objek Wisata Pantai Permisan tepatnya di pantai selatan Nusakambangan 

(sebelah selatan Lembaga Pemasyarakatan Permisan). Pantai Permisan ini 

masih alami, belum begitu banyaknya dicemari oleh ulah manusia. Dengan 

pemandangan yang menakjubkan di Pantai Permisan, wisatawan juga bisa 

menikmati deburan ombak Samudera Indonesia. 

Pantai yang masih relatif bersih dan deburan ombak besar Samudera 

Indonesia rupanya ikut menambah keindahan Permisan. Batu-batu karang di 

depan pantai tentunya juga mempunyai nilai plus bagi Pantai Permisan 

dibanding tempat wisata pantai yang lain di Cilacap. 

Dengan daya tarik yang cukup menjanjikan, tampaknya Pantai Permisan 

yang indah inipun mempunyai kenangan tersendiri bagi kalangan tertentu. Di 

depan pantai ada sebuah batu karang yang mempunyai kenangan tersendiri 

bagi seorang Pejabat Negara, yaitu Perdana Menteri pertama Indonesia. 

Sebelum menjadi Perdana Menteri, seorang yang bernama Syahrir tersebut 

pernah berkunjung ke Pantai Permisan di Nusakambangan. Di pantai ini 

Syahrir mencoba menyeberangi gelombang laut (yang saat itu sedang kecil 

atau rob) dan berhasil naik ke atas batu karang. Akan tetapi pada saat akan 

kembali ke Pantai Permisan, datang gelombang atau ombak besar (air pasang), 
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sehingga Syahrir terpaksa bertahan sampai berjam-jam di atas batu karang 

tersebut. Dengan adanya peristiwa tersebut, kemudian nama Syahrir 

diabadikan sebagai nama gugusan karang di Pantai Permisan. 

Selain cerita di atas, cerita lain menyebutkan bahwa jika air laut surut 

wisatawan bisa mendaki sejumlah batu karang yang tersembul. Mereka akan 

menyaksikan berbagai simbol sosial sebagai bukti adanya legenda yang belum 

dapat terungkap. Simbol yang terdapat di antara batu-batu karang itu, adanya 

batu karang berbentuk menyerupai kelamin wanita. Melihat simbol alami itu 

wisatawan dapat teringat akan Candi Sukuh di Surakarta serta Pantai Batu Hiu 

di Ciamis. Di sini tampak ada benang merah yang sampai sekarang belum 

terungkap. 

Pantai Permisan tampaknya juga merupakan salah satu tempat yang sangat 

ideal untuk penggodogan para patriot bangsa (Prajurit). Dengan penggodogan 

itu tentunya diharapkan prajurit mempunyai kekokohan, kekuatan. Prajurit 

mampu menjaga tetap berdiri membela bangsa dan negara dari gangguan 

apapun, besar maupun kecil yang kiranya mengganggu kedaulatan. Tekad dan 

kekokohan prajurit tersebut disimbolkan (dilambangkan) dengan salah satu 

atributnya (pisau komando) yang di tanam (di susuhan) di atas batu karang di 

Pantai Permisan. 

Untuk menuju Pantai Permisan wisatawan dapat menggunakan kapal 

penyeberangan dari pelabuhan Lomanis ke Sodong di Nusakambangan. 

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan darat menuju ke 
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Permisan. Selama perjalanan wisatawan bisa melewati pemandangan alam 

yang ada di pulau itu, dan bisa singgah dahulu di objek wisata Gua Ratu. 

Fasilitas di Pantai Permisan dulunya sudah cukup memadai yaitu 

tersedianya kamar kecil (toilet) dan tempat berteduh dari gardu pandang para 

wisatawan (shelter). Namun tempat parkir kendaraan tampaknya belum tertata 

rapi. Kondisi pantai sudah mulai dicemari sampah plastik (kotor) dan ini perlu 

adanya perhatian dari yang berwenang, sehingga keadaan ini bisa diperbaiki. 

Wisatawan yang datang ke pantai tersebut umumnya lebih merasa puas 

dengan keindahan Pantai Permisan. Hanya saja di sini perlu adanya 

penambahan penanaman pohon peneduh atau perdu di tepi pantai. Hal ini 

untuk mengantisipasi bila suatu ketika pengunjung di pantai ini berjumlah 

banyak, sementara tempat istirahat yang ada tidak mencukupi, mereka bisa 

berteduh di bawah pohon. 

Mengingat gelombang atau ombak di Pantai Selatan Nusakambangan ini 

cukup besar, wisatawan yang berkunjung ke tempat ini juga harus berhati-hati. 

Wisatawan perlu diperingatkan oleh pihak yang berwenang atau terkait di 

Pantai Permisan. Pemasangan papan peringatan perlu diadakan kembali sebab 

papan peringatan yang pernah ada sudah tidak tampak lagi, sehingga 

pengunjung kurang waspada. Dengan adanya papan peringatan tersebut, 

wisatawan akan lebih waspada dalam menyikapi alam Pantai permisan. 

Tempat pembuangan sampah juga belum banyak tersedia sehingga sampah 

berserakan dimana-mana. Hal ini terlihat di Pantai permisan maupun di Pasir 
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Putih, banyak sampah bekas minuman berserakan dan ini apabila tidak 

diperhatikan bukan tidak mungkin di masa datang kesan mereka akan berbeda. 

Jadi selain disediakan tempat sampah, masyarakat dan pengunjungpun perlu 

disadarkan tentang hal itu, misalnya diberi peringatan supaya membuang 

sampah pada tempatnya ( Peranan Sejarah dan Budaya Dalam Upaya 

Meningkatkan Wisata Budaya Kabupaten Cilacap, 2002 ). 

Keadaan sekarang adalah Pantai Permisan merupakan pantai yang 

mengalami kerusakan paling parah akibat terjadinya bencana tsunami di 

sekitar Pangandaran – Cilacap tahun 2006 dan ditutupnya Pulau 

Nusakambangan untuk wisata. Dengan demikian wisatawan tampaknya tidak 

bisa menikmati keindahan pantai tersebut. 

c). Pantai Pasir Putih 

Pantai Pasir Putih merupakan salah satu objek wisata yang ada di pantai 

selatan Nusakambangan. Objek wisata pantai ini tepatnya berada di sebelah 

timur objek wisata Pantai Permisan. Di Pasir Putih panorama pemandangan 

dan keindahannya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Pantai Permisan. 

Seperti halnya Pantai permisan, Pantai Pasir Putih juga “dihias” dengan batu-

batu karang. Batu-batu tersebut selain menambah keindahan pantai, berfungsi 

pula sebagai penahan atau pemecah gelombang atau ombak yang menuju 

Pantai Pasir Putih. Dengan demikian ombak Samudera Indonesia yang 

terkenal dengan keganasannya itu bisa dijinakkan, sehingga relatif tidak begitu 

berbahaya. 
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Dengan pasir pantainya yang berwarna putih dan ombaknya yang cukup 

bersahabat, tampaknya ini menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun jalan yang 

menuju pantainya ini belum begitu baik, tetapi diharapkan banyak wisatawan 

yang berkunjung ke Pantai Pasir Putih. Wisatawan akan merasa betah 

(senang) berlama-lama menikmati keindahan pasir putih bersama anggota 

keluarga. Kelebihan objek wisata pasir putih dibandingkan tetangganya 

(Permisan), di sini masih terdapat pohon-pohon yang tumbuh secara alami, 

sehingga menambah sejuk udara pantai. Wisatawan tidak merasa terganggu 

akan teriknya sinar matahari, karena bisa berteduh di bawah pohon yang ada 

di tepi pantai. Akan tetapi ini pun perlu adanya penataan, sebab pohon-pohon 

yang ada di tepi pantai tersebut masih banyak yang tampak kotor. Pohon-

pohon yang tumbuh di lereng tepi pantai bisa dimanfaatkan untuk berlindung 

dan menambah daya tarik Pantai Pasir Putih. Bawah pohon tersebut bisa 

dibersihkan, dan digunakan untuk duduk-duduk pengunjung. 

Walaupun memiliki keindahan yang cukup menarik bagi wisatawan, 

namun bukan berarti disini tidak ada hambatan-hambatan. Meski jaraknya 

relatif dekat, tetapi jalan dari Pantai Permisan ke Pantai Pasir Putih relatif 

sulit. Jalannya relatif sempit dan berliku-liku dan di kanan kiri terdapat jurang 

yang cukup dalam. Keadaan tersebut tentunya sangat berbahaya bagi 

pengguna jalan itu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan salah-

satunya adalah jalan yang menuju ke Pantai Pasir Putih agar dilebarkan dan di 

perbaiki sehingga mudah dilalui kendaraan bermotor ataupun pejalan kaki. Di 

jalan yang tepinya ada jurangnya diberi pagar pengaman, dengan demikian 
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orang merasa aman melewati jalan tersebut. Hambatan lain untuk 

pengembangan Pasir Putih adalah adanya sebuah sungai kecil di sebelah timur 

Pantai Permisan. Ini cukup mengganggu terutama bila musim penghujan. Jika 

wisatawan yang berkunjung di Pasir Putih di musim kemarau, tidak begitu 

terganggu, karena air yang mengalir di sungai tersebut cukup kecil. Namun hal 

ini tentunya akan berbeda bila musim penghujan. Bila musim penghujan jika 

air sungai tersebut lebih besar, sehingga akan menghambat perjalanan ke dan 

dari Pantai Pasir Putih. Supaya perjalanan ini lancar atau tidak terganggu, 

perlu adanya jembatan di atas sungai itu. 

Selain itu kedua objek wisata pantai tersebut Permisan dan Pasir Putih 

masih perlu pembenahan-pembenahan. Pembenahan objek-objek wisata 

tentunya tidak harus merubah total keadaan yang sudah ada, tetapi bisa 

memanfaatkan potensi apa yang sudah ada. Seperti di Pantai Pasir Putih, di 

pantai ini terdapat pohon-pohon di lereng tepi pantai. Pohon-pohon tersebut 

bisa dimanfaatkan sebagai sarana berteduh bagi wisatawan. Hal ini tentunya 

tinggal bagaimana yang berwenang mengelola kawasan tersebut. Sebab lahan 

dapat memanfaatkan semaksimal mungkin apa potensi yang ada akan lebih 

menghemat biaya, karena tidak harus membangun yang baru. Lereng di tepi 

Pantai Pasir Putih dibuat jalan setapak di antara pohon-pohon yang ada. 

Kecuali itu bisa di bawah pohon itu diberi tempat duduk, sehingga wisatawan 

bisa merasakan kenyamanan dan lebih menikmati indahnya di pantai tersebut. 

Di Pantai Pasir Putih yang indah ini juga mulai terlihat kotor. Banyak 

sampah dari daun dan ranting pohon yang mengotori pantai ini. Faktor 
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manusia rupanya juga mulai ikut andil dalam pencemaran Pantai Pasir Putih. 

Di sini sudah mulai tampak sampah plastik dan sejenisnya berserakan di tepi 

pantai. Sementara petugas yang berwenang dalam masalah ini tidak ada. 

Dengan demikian seiring perjalanan waktu dan semakin banyak dikunjungi 

wisatawan, dimungkinkan sampah di Pantai Pasir Putih akan bertambah 

banyak. Andaikata masalah sampah tidak segera diantisipasi, akan 

mengganggu minat kunjungan wisatawan ke sini. Oleh karena wisatawan yang 

berkunjung pada umumnya menghendaki pantai yang bersih. 

Sarana transportasi yang menuju ke objek wisata Permisan dan Pantai 

Pasir Putih, rupanya juga merupakan salah satu kendala yang lain. Belum 

tersedianya angkutan penumpang khusus dari Cilacap yang menuju ke objek-

objek wisata di Pulau Nusakambangan tampaknya cukup berpengaruh 

terhadap jumah pengunjung. Mereka yang akan berwisata ke Nusakambangan 

harus menggunakan kendaraan pribadi atau mencarternya. Ini berpengaruh 

terhadap mereka yang ingin berkunjung ke objek wisata tersebut tetapi tidak 

mempunyai kendaraan pribadi atau biaya untuk menyewa kendaraan. Dengan 

demikian, untuk pengembangan objek wisata di Nusakambangan perlu 

dipikirkan sarana angkutan yang relatif murah seperti di atas. Apabila di pulau 

tersebut terdapat sarana angkutan itu, maka wisatawan tidak perlu memakai 

kendaraan pribadi atau secara rombongan mencarter kendaraan ( Peranan 

Sejarah dan Budaya Dalam Upaya Meningkatkan Wisata Budaya Kabupaten 

Cilacap, 2002 ). 

d). Pantai Ranca Babakan 
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Lokasi Pantai Ranca Babakan terletak di ujung paling barat Pulau 

Nusakambangan yang berjarak 35 km dari Pelabuhan Sodong 

Nusakambangan. Jalur Sodong-Ranca Babakan dilalui dengan kondisi jalan 

yang berdeda-beda, yaitu jalan beraspal, jalan berbatu dan jalan tanah yang di 

kanan kirinya masih banyak ditumbuhi semak belukar dan sekitar 4 km 

sebelum mencapai lokasi terdapat jalan tanah yang baru dibuka dengan 12 

jembatan kayu. Untuk menuju pantai ini melalui alur selat Nusakambangan – 

Segara Anakan melewati Desa Klaces Kecamatan Kampung Laut. 

Sepanjang perjalanan melewati 4 LP yang masih berfungsi yaitu LP Batu, 

Besi, Kembangkuning dan Permisan serta melewati Kecamatan Kampung 

Laut yang berada di Klaces dengan pemandangan hutan mangrove di kiri 

kanan alur sungai dan pemandangan pegunungan serta selat Indralaya. Pantai 

Ranca Babakan tergolong pantai yang masih perawan karena belum banyak 

wisatawan yang berkunjung ke pantai ini, karena memang jalur yang menuju 

ke pantai belum memadai. 

Objek wisata Pantai Ranca Babakan berupa pantai pasir putih yang indah 

berbentuk teluk dengan air laut yang jernih dan ombak yang relatif besar. 

Selain itu wisatawan juga dapat menyaksikan sunset. Keindahan pantai Ranca 

Babakan menyerupai pantai Kuta Bali. 

Aksesibilitas : Dari Pelabuhan Seleko Cilacap naik perahu compreng – 

menyusuri alur selat Nusakambangan – Segara Anakan – melewati Desa 

Klaces Kec. Kampung Laut - dilanjutkan menuju Plawangan – Turun di Pantai 
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dekat Plawangan – dilanjutkan berjalan kaki menyusuri jalan tikus menuju 

lokasi ( Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap). 

e). Pantai Karang Pandan 

Pantai Karang Pandan merupakan salah suatu potensi objek wisata yang 

ada di Pantai Timur Pulau Nusakambangan. Pantai Karang Pandan ini masih 

alami belum begitu banyak dicemari oleh ulah manusia dengan pemandangan 

yang indah di depan pantai dua buah pulau karang (Pulau Majethi) yang oleh 

masyarakat dipercaya sebagai tempat tumbuhnya kembang Wijaya Kusuma, 

ikut menambah keindahan pantai Karang Pandan. Pantai ini banyak 

dikunjungi orang pada hari Kamis Wage atau sehari menjelang pelaksanaan 

Sedekah Laut (Larungan Sesaji) untuk ziarah, tempat ini dijadikan ziarah 

dengan alasan di pantai ini terdapat beberapa tempat yang dianggap keramat 

sehingga mereka berkunjung akan lebih banyak mendapat berkah, tempat – 

tempat keramat diantaranya : Kali Lanang (diambil airnya) yang terletak di 

bagian timur naik sedikit dari pantai, Batu Meja (Batu Balai) yaitu segumpal 

batu karang besar yang digunakan sebagai tempat sesaji upacara juga 

berfungsi sebagai tempat pergelaran serta singgasana. 

Untuk menuju pantai Karang Pandan harus menggunakan perahu selama 

90 menit atau jalan kaki dari Benteng Karang Bolong Nusakambangan kurang 

lebih 75 menit. Para peziarah biasanya membawa sesaji yang berupa Jajan 

Pasar, Buah–buahan, Kembang Telon, Kinang, Kemenyan, Daun Dadapsrep, 

Kelapa Muda serta beberapa pusaka. Semua sesaji dikumpulkan di atas batu 

meja, setelah sesaji siap maka sesepuh nelayan memimpin doa. 
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Aksesibilitas : Dari Pantai Teluk Penyu – naik perahu – menuju lokasi –

atau menyeberang ke Nusakambagan – turun di Pantai Tebeng – dilanjutkan 

berjalan kaki – melewati Benteng Karang Bolong – berlanjut sampai ke Pantai 

Karang Pandan ( Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap). 

2). Kawasan Objek Wisata Karang Bolong 

Merupakan objek dan daya tarik wisata monumental atau budaya. Pada 

kawasan ini berdiri bangunan kuno berupa benteng kuno peninggalan 

Portugis, di  dalamnya terdapat meriam-meriam kuno yang masih utuh. Fungsi 

benteng tersebut pada saat itu adalah sebagai kutub pertahanan guna 

menangkal serangan musuh dari laut. Apabila objek dan daya tarik wisata 

Karang Bolong dibenahi akan mampu menarik kunjungan wisata, karena dari 

arah benteng dapat melihat keindahan hamparan Samudera Indonesia dan 

Kota Cilacap ( Potensi Pulau Nusaklambangan Sebagai Objek Wisata, 

2003:17 ). 

a). Benteng Karang Bolong 

Benteng Karang Bolong terletak di kaki pantai timur laut Pulau 

Nusakambangan yang dapat dicapai dalam waktu 20 menit dari Dermaga 

Wijayapura atau dengan menggunakan perahu compreng sekitar 15 menit dari 

Pantai Teluk Penyu. Benteng yang terletak di kawasan hutan lindung ini 

dengan luas 6.000 m2 memiliki 3 benteng utama dimana salah satunya adalah 

benteng yang bertingkat tiga yang mempunyai ruang rapat besar dan 

dilengkapi dengan meriam. Karena terdapat meriam di benteng tersebut 
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menyebabkan Benteng Karang Bolong disebut benteng artileri. Luas lahan 

keseluruhan sekitar 6.000 m2 dan pada dinding dilapisi dengan aspal . 

Benteng yang terbuat dari bata berlepa dan keseluruhan terdiri 4 lantai 

yaitu 2 lantai berada di atas permukaan tanah sementara dua lantai berada di 

bawah permukaan tanah, memiliki sejumlah ruangan-ruangan yaitu ruangan 

barak prajurit , ruang tahanan, ruangan logistik juga dilengkapi dengan pagar 

tembok keliling, bastion dengan landasan meriamnya, bangunan pengintai 

dengan lobang-lobang penembakan, gudang amunisi serta bangunan 

perlindungan. Dari Benteng Karang Bolong ini dapat diawasi jalur pelayaran 

di Samudera Indonesia dan jalur masuk ke Pelabuhan Tanjung Intan, antara 

Benteng Pendem dengan Benteng Karang Bolong keduanya saling melengkapi 

dalam hal pengawasan perairan Teluk Penyu . 

Fungsi Benteng Karang Bolong oleh tentara Belanda sebagai kutub 

pertahanan guna menangkal serangan musuh yang datang dari laut atau 

menyerang kapal laut musuh dan sebagai gudang penyimpan rempah rempah 

milik Belanda. Benteng Karang Bolong tergolong jenis wisata budaya dan 

daya tarik wisata monumental sebagian besar bangunannya tertutup pohon-

pohon besar ( Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap) . 

3). Mercusuar Cimiring 

Posisi Mercusuar Cimiring adalah di ujung timur bagian selatan Pulau 

Nusakambangan, lokasi tersebut dapat ditempuh dengan berjalan kaki kurang 

lebih 5 km dari Karang Tengah. Jalan yang dilalui merupakan bekas jalan 
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aspal yang sudah rusak berat dengan posisi menanjak sepanjang 4 km. Jalan 

tersebut berpotensi untuk wisata hiking karena meskipun beraspal, jalan 

tersebut sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor. Kondisi yang menanjak 

tersebut merupakan tantangan bagi wisatawan hiking. Bangunan Mercusuar 

yang terdapat di Pulau Nusakambangan termasuk langka dan dari lokasi 

tersebut dapat disaksikan keindahan panorama laut maupun hutan belukar 

pada posisi yang rendah ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek 

Wisata, 2003:17 ). 

4). Potensi Sejarah dan Budaya 

Ada beberapa gua yang dapat dibuka untuk umum dan satu gua yang 

sebaiknya tertutup untuk umum, namun dapat dikunjungi untuk kepentingan 

khusus wisata alamiah atau speleologi. Gua tersebut adalah Gua Lawa yang 

dulu kaya akan habitat kelelawar. Sedang gua yang dapat dibuka untuk umum 

meliputi : 

 

a). Gua Ratu 

Goua Ratu terletak sekitar 5 km dari Dermaga Sodong. Jalan menuju 

lokasi tersebut adalah sekitar 500 m ke arah selatan dari jalan utama. Objek 

wisata yang ada berupa gua yang alami dimana terdapat stalakmit dan stalaktit 

yang indah. Pintu masuk gua mengahadap ke timur dan pada bagian tengah 

gua terdapat dua lubang angin hasil runtuhan atap gua untuk masuknya cahaya 

serta untuk ventilasi udara. Karakteristik gua adalah lorong yang mudah 
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dimasuki sekitar 175 m, lebar rata-rata 15 m dan tinggi rata-rata 7 m. Pada 

lorong gua yang terjadi runtuhan merupakan lorong yang ruangan dengan luas 

sekitar 750 m2. Pada ruangan ini ornamen gua sangat indah dan pada ujung 

lorong gua terdapat lorong lain yang tembus ( Potensi Pulau Nusakambangan 

Sebagai Objek Wisata, 2003: 19). 

 Gua yang kanan kirinya masih alami karena ditumbuhi oleh pepohonan 

rupanya menambah kesejukan dan kenyamanan suasana di dalamnya. Dari 

mulut gua sampai ke dalam banyak dihiasi stalaktit dan stalakmit yang masih 

asli dan relatif indah. Gua ini juga dihuni oleh binatang seperti Kelelawar dan 

Burung Walet. 

Gua Ratu ini memang cukup menarik untuk dipromosikan sebagai objek 

wisata alam. Akan tetapi dibalik keindahan gua tersebut, ternyata menyimpan 

misteri. Ada beberapa cerita yang berkaitan dengan Gua Ratu. Konon Gua 

Ratu merupakan gua tua sebagai istana atau kerajaan siluman. Oleh karena 

merupakan kerajaan siluman, gua ini sering pula dipakai atau sebagai tempat 

pertemuan raja-raja siluman. 

Kecuali cerita tersebut di gua itu juga terdapat batu yang seringkali disebut 

atau bernama Ganda Mayit. Batu ini pada malam-malam tertentu seperti 

malam Jum’at Kliwon berbau bangkai (orang yang sudah meninggal atau 

mayit). Selain batu Ganda Mayit, dalam Gua Ratu terdapat batu yang diberi 

nama Selendang Mayang. Batu Selendang Mayang bentuknya tinggi besar, 

dengan pilar-pilar di sekelilingnya. Batu itu sendiri sebenarnya merupakan 
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sebuah stalaktit yang terbentuk ribuan tahun yang lalu. Batu Selendang 

Mayang tergantung angker persis di tikungan gua, yang salah satunya 

merupakan jalur yang tembus ke laut selatan. Pada bulan Sura di malam hari 

tertentu (malam Jum’at Kliwon) mengeluarkan cahaya. 

Batu Selendang Mayang ini dahulu pada waktu-waktu tertentu juga 

dikunjungi orang. Mereka yang datang mempunyai maksud-maksud khusus. 

Kebanyakan mereka (laki-laki atau perempuan) adalah karena merasa belum 

mempunyai pasangan hidup. Mereka kesulitan mencari jodoh, dan umumnya 

bisa dikatakan “jejaka tua atau perawan kasep”. Menurut keyakinan mereka, 

batu Selendang Mayang dapat memudahkan orang untuk memperoleh jodoh. 

Supaya dapat dikabulkan, maka mereka harus memeluk batu tersebut dan 

sambil berkata dalam hati apa yang diinginkan (lebih afdol lagi dibarengi 

dengan sesaji). 

Dalam Gua Ratu ini ada juga yang disebut Gua Merah. Disebut Gua 

Merah karena dinding batu yang mengelilinginya berwarna merah. Konon 

dalam gua yang realtif sulit dijangkau ini, dahulunya pada zaman G 30 S/PKI 

dimanfaatkan sebagai tempat pembantaian (ada yang menyebut sebagai 

lubang buayanya Nusakambangan). Hal ini tentunya menambah “angkernya” 

Gua Ratu, yang nota bene merupakan induk dari gua-gua yang ada di 

Nusakambangan. Ditambah lagi gua ini sebagai “pusat kerajaan gaib”, 

sehingga hal-hal yang gaib sangat mungkin terjadi di sini. Untuk itulah ada 

larangan yang tidak tertulis, bahwa bagi pengunjung Pulau Nusakambangan 
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khususnya di Gua Ratu supaya tidak melakukan atau berbuat yang sembrono 

(tidak pantas) jika berada di dalamnya. 

Oleh karena Gua Ratu cukup dalam masuk ke perut bumi, maka suasana di 

dalam gua itu gelap sekali. Bagi mereka yang akan masuk ke dalam gua harus 

menggunakan penerangan. Dalam hal ini biasanya pendamping atau pemandu 

wisata itu sudah tanggap dan mereka terampil akan membawa lampu 

penerangan (petromak). Ini disebabkan pada umumnya gua di pulau ini masih 

“perawan”. Selain itu belum adanya penerangan listrik, seperti gua di tempat 

lain (misalnya Jatijajar) yang sudah disentuh dinas pariwisata. 

Untuk menuju ke objek wisata Gua Ratu biasanya melalui pelabuhan 

penyeberangan Lomanis atau pelabuhan Wijayapura di Cilacap dan menuju 

pelabuhan penyeberangan Sodong di Nusakambangan. Dari pelabuhan 

penyeberangan ini kemudian dengan menggunakan kendaraan yang dibawa 

dari Cilacap (pribadi atau carteran) menuju ke objek-objek wisata yang ada di 

Nusakambangan. Jalan yang ada bisa dilalui ke objek wisata sudah diperkeras 

(diaspal). Walaupun di sana-sini masih perlu adanya perbaikan. Namun 

demikian jalan yang menuju ke Gua Ratu dari jalan aspal tersebut, baru 

diperkeras dengan batu yang relatif masih kasar. Jalannya cukup sempit 

sehingga mengalami kesulitan bila berpapasan dengan kendaraan lain. 

Prasarana yang ada di komplek Gua Ratu yaitu tempat parkir. Lokasi 

parkir kendaraan yang ada di depan mulut gua tampaknya kurang memadai. 

Hal tersebut tentunya perlu dipikirkan, terutama untuk mengembangkan objek 
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wisata ini di masa datang. Di komplek ini tampaknya fasilitas kamar kecil 

(toilet) juga belum ada, sehingga pengunjung terpaksa menahan sampai di 

tempat wisata yang lain di Pantai Selatan Nusakambangan (Permisan). Sebab 

di wisata Permisan ini fasilitas itu telah tersedia ( Peranan Sejarah dan Budaya 

Dalam Upaya Meningkatkan Wisata Budaya Kabupaten Cilacap, 2002 ). 

b). Gua Putri 

Gua Putri dapat dicapai dengan berjalan kaki karena jalannya berupa jalan 

setapak dengan jarak sekitar 4 km dari jalan utama. Pintu masuk gua 

menghadap ke barat dengan lebar sekitar 6 m. Gua Putri mempunyai lorong 

gua yang mudah dimasuki, pemandangannya sangat indah dengan 

dilatarbelakangi stalakmit. Gua Putri sangat berpotensi dijadikan sebagai 

objek wisata unggulan ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek 

Wisata, 2003:19 ). 

c). Gua Masigit Sela 

Gua ini dapat ditempuh dengan berjalan kaki melewati hutan dalam waktu 

sekitar 30 menit dari Dermaga Klaces, Kampung Laut atau dilalui dengan 

menggunakan perahu dari Cilacap dengan jarak tempuh sekitar 90 menit. 

Gua ini memiliki nilai agamis, karena gua tersebut sering digunakan untuk 

ibadah sholat yang dilengkapi dengan tempat wudlu dari sumur air tawar yang 

terdapat di depan gua. Selain itu terdapat pula sebuah beduk masjid yang 

terletak pada lokasi datar mulut gua sebelah masjid yang terletak pada lokasi 

datar mulut gua sebelah kiri. Karena fungsinya, gua ini sering disebut sebagai 
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“Gua Ibadah”. Gua ini pernah dikunjungi oleh Sunan Pakubuwono X yang 

ditandai dengan tulisan jawa yaitu Condro Sengkolo pada tanggal 21 April 

1961 ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:20 ). 

Gua Masigit Sela adalah sebuah lubang yang cukup besar dan jauh masuk 

ke perut bumi. Oleh karena proses alam yang berlangsung lama, yang 

menghasilkan stalaktit dan stalakmit di dalam gua tersebut. Stalaktit dan 

stalakmit yang ada di gua itu tampak sangat indah. 

Gua Masigit Sela memiliki berbagai keunikan, di samping mulut guanya 

menghadap ke timur atau berlawanan dengan arah kiblat. Tebaran stalakmit 

dan stalaktit yang menghiasi mulut gua membentuk suatu ornamen yang indah 

lengkap dengan pilar-pilarnya. Apabila diamati sepintas mulut gua itu mirip 

pintu bangunan masjid yang megah. Hal tersebut dikuatkan lagi dengan 

sejumlah tangga yang terdapat di mulut gua dan sebuah bedug. 

Oleh karena kemiripannya dengan bangunan masjid, sehingga orang lebih 

mengenal gua tersebut dengan nama Gua Masigit Sela, yaitu masjid yang 

terbuat dari sela atau batu. Ini tentunya disebabkan bentuk gua masjid Sela. 

Ruang atau bagian dalam dari gua itu cukup lapang, bagian atas (langit-langit) 

ada cekungan yang mirip kubah raksasa. Kecuali itu di dalam gua juga 

terdapat mata air yang menyerupai tempat pengambilan air wudlu. 

Dahulu wisatawan yang berkunjung ke Gua Masigit Sela mempunyai 

berbagai macam tujuan. Wisatawan datang ke gua tersebut ada yang bertujuan 

untuk menenangkan diri atau beristirahat dari keramaian dan kebisingan hiruk 
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pikuknya kota. Ada pula wisatawan yang datang selain menenangkan diri juga 

meningkatkan iman mereka (agamis). Namun ada pula yang bertujuan Ngalap 

berkah, keadaan tersebut bisa dilihat dari adanya tempat pembakaran 

kemenyan. Jadi bisa dikatakan mereka datang ke Gua Masigit Sela dibagi 2 

kelompok yaitu bersifat agamis dan klenik. Bersifat agamis, karena mereka 

berkunjung ke gua itu untuk menenangkan diri dan peningkatan iman. Namun 

ada pula yang datang ke gua tersebut dengan membakar kemenyan (klenik) 

untuk ngalap berkah. 

Dari hasil penelitian  para ahli gua, Gua Masigit Sela mempunyai berbagai 

keindahan stalaktit dan stalakmit. Salah satu keindahan stalakmit misalnya 

yang berada di sisi kiri ruang dalam dari mulut gua. Stalakmit tersebut 

berwarna kuning emas dan berbentuk memanjang menyerupai sebuah kasur. 

Barangkali karena kemiripannya dengan kasur, maka ada sebagian orang 

menyebutnya sebagai “kasurnya Nabi Sulaiman”. Tidak jauh dari tempat 

tersebut terdapat stalaktit, oleh karena stalaktit itu membentuk cekungan dan 

mirip sebuah tempayan, maka ada yang menyebutnya pedaringan punggawa 

(tempayan laskar). 

Sementara di balik dinding batu yang memisahkan ruang pedaringan 

punggawa dengan ruang lainnya terdapat sebuah batu seperti tiang (terbentuk 

dari stalakmit dan stalaktit). Ini dikenal sebagai tempat pertapaan Aji Saka. 

Menurut cerita, konon jika pengunjung bisa melingkarkan kedua tangannya 

secara penuh ketika memeluk tiang Aji Saka, diyakini keinginannya akan 

terkabul. 
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Sampai sekarang memang belum diketahui secara pasti kapan Gua Masigit 

Sela mulai dikenal orang. Namun dari data yang ada (Prasasti), kemungkinan 

gua tersebut mulai ramai dikunjungi orang sejak zaman Pakubuwono X. 

Sesuai dengan perkembangan zaman dimana masyarakat membutuhkan 

ketenangan, hiburan atau rekreasi. Gua Masigit Sela ternyata semakin ramai 

dikunjungi wisatawan. 

Gua Masigit Sela memang bisa dijangkau dari beberapa arah atau tempat, 

misalnya dari Cilacap, Ciamis (Jawa Barat), dan juga dari daerah 

Kawunganten (dari arah utara). Wisatawan yang datang dari Ciamis ke 

Cilacap atau sebaliknya menggunakan kendaraan air (kapal) dapat singgah 

sebentar di Ujungalang (sebuah desa wilayah Kecamatan Kawunganten), 

kemudian naik perahu kecil menuju Gua Masigit Sela atau jalan kaki menuju 

goa kira-kira 30 menit dan jika dari Cilacap melalui Dermaga Sodong masuk 

perairan menuju Desa Klaces  atau lewat jalan darat melalui jalan di 

Nusakambangan dari Sodong naik menuju Gua Masigit Sela. 

Sarana prasarana transportasi disini rupanya menjadi faktor utama kendala 

pengembangan objek wisata gua di pantai utara Nusakambangan. Jalan darat 

dari Sodong yang menuju ke objek wisata Gua Masigit Sela tidak ada 

kalaupun ada keadaan jalan yang paling mudah untuk menuju objek wisata 

tersebut adalah melalui laut. Kapal atau perahu yang ada dan waktu tersedia 

juga sangat terbatas, sehingga sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan. 

Sebab di sekitar Kampung Laut atau Pantai Utara Nusakambangan banyak 

terdapat perahu-perahu nelayan, tentunya kapal yang melalui rute tersebut 
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harus hati-hati. Memang hal ini merupakan pemandangan tersendiri bagi 

wisatawan. Sebab wisatawan sambil menelusuri pantai utara Nusakambangan 

juga bisa menikmati keindahan alam di Segara Anakan (Kampung Laut). 

Salah satu cara pengembangan objek wisata di Nusakambangan adalah 

dibuatnya jalan yang menghubungkan objek wisata yang satu dengan yang 

lain. Dengan demikian wisatawan tidak perlu ganti-ganti angkutan. Hal ini 

kiranya perlu dipertimbangkan, karena objek wisata yang ada di pulau ini 

masih banyak yang sulit dijangkau dengan kendaraan darat. Keadaan ini 

tentunya sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang ( Peranan 

Sejarah dan Budaya Dalam Upaya Meningkatkan Wisata Budaya Kabupaten 

Cilacap, 2002 ). 

d). Gua Bendung ( Gua Maria ) 

Gua Bendung ditemukan oleh penjajah Belanda pada sekitar abad ke 16 

konon pernah digunakan sebagai tempat ibadah umat Kristiani pada saat 

Belanda menduduki Pulau Jawa termasuk Pulau Nusakambangan. Untuk 

mencapai gua tersebut dapat melalui Pelabuhan Lomanis atau Pelabuhan 

Sleko dengan naik perahu atau compreng dengan menelusuri sungai dan selat 

Segara Anakan menuju gua atau Desa Klaces . Dari Klaces kemudian berjalan 

kaki selama kurang lebih satu jam menuju ke arah gua atau dapat melalui 

Dermaga Sodong dengan naik kendaraan roda dua atau angkutan lainnya 

melalui jalan darat sambil menikmati keindahan alam dan hutan serta 

bangunan lembaga pemasyarakatan menuju Gua Bendung sekitar 45 menit. 

Gua Bendung yang ditemukan Belanda tanpa sengaja ketika penjajah Belanda 
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meluaskan jajahannya  di tanah jawa termasuk Pulau Nusakambangan 

mempunyai lorong sepanjang kurang lebih 150 meter dengan lebar 10 meter, 

di dalam gua tersebut terdapat stalakmit yang menyerupai anjing dan seorang 

perempuan yang sedang menyusui. Karena di dalamnya terdapat tempat 

khotbah dan stalakmit yang bentuknya seperti Bunda Maria, sehingga ada 

sebagian masyarakat yang menyebut Gua Maria, juga di dalamnya terdapat 

parit yang dibangun oleh Belanda yang galian tanahnya untuk membendung 

badan parit yang luas seperti pelataran dan digunakan untuk para jemaat untuk 

melakukan ibadah, karena pelataran yang digunakan untuk membendung air 

tersebut maka gua ini dikalangan masyarakat disebut Gua Bendung ( Dinas 

Pariwisata ). 

5). Potensi Objek Minat Khusus 

a). Objek Wisata Bekas Lembaga Pemasyarakatan 

Sejak zaman Pemerintahan kolonial Belanda, Pulau Nusakambangan telah 

difungsikan sebagai lokasi penjara bagi para pemberontak dan kriminal kelas 

kakap. Fungsi ini kemudian dilanjutkan hingga zaman kemerdekaan dan 

hingga kini. Namun, tidak semua penjara yang ada difungsikan semua. Hanya 

4 (empat) buah saja yang hingga kini difungsikan, mengingat bahwa 

bangunan-bangunan lembaga pemasyarakatan yang tidak difungsikan tersebut 

memiliki daya tarik, baik dari sisi fisik penampilannya, maupun dari sisi 

historis yang dimilikinya, maka sangat dimungkinkan untuk dikembangkan 

menjadi salah satu daya tarik wisata ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai 

Objek Wisata, 2003:18 ). 
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Beberapa bekas lembaga pemasyarakatan yang dapat dikembangkan 

sebagai objek dan daya tarik wisata tersebut adalah : 

(1). Lapas Karang Tengah 

Lapas Karang Tengah tidak berfungsi lagi, namun puing-puing bekas 

penjara dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata yang menarik. Hal 

tersebut mengingat pada masa lalu (zaman penjajahan) bangsa kita yang 

dianggap bersalah terhadap pemerintah jajahan dihukum secara kejam dengan 

diasingkan disebuah pulau yang saat itu masih berupa hutan lebat ( Potensi 

Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:18 ). 

(2). Lapas Gliger 

Terdapat kolam renang yang menggunakan sumber air alam 

Nusakambangan, disebut Kolam Renang Brambang. Kondisinya sudah rusak, 

perlu perbaikan dan dibenahi secara optimal. Keberadaan objek dan daya tarik 

wisata ini dikaitkan dengan objek wisata yang berada di kawasan timur 

Nusakambangan. Lapas yang tidak berfungsi meliputi :1) Lapas Limus Buntu, 

2) Lapas Nirbaya, 3) Lapas Karanganyar dan 4) Lapas Karang Tengah ( 

Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:18 ). 

BAB III 

PENGEMBANGAN  PULAU NUSAKAMBANGAN  

SEBAGAI OBJEK WISATA  

A. Upaya Pengembangan Pulau Nusakambangan 
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1. Nusakambangan Dalam Peta Pariwisata Jawa Tengah 

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah, Kawasan 

Nusakambangan termasuk dalam wilayah Sub Daerah Tujuan Wisata (sub 

DTW D). Sub DTW D meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, 

Banjarnegara dan Kebumen. Dalam peta wisata Jawa Tengah, Kawasan 

Nusakambangan memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai salah 

satu tujuan wisata, baik wisatawan Mancanegara maupun Nusantara. Hal 

tersebut berkaitan dengan : 1) Lokasi Nusakambangan dilalui jalur wisatawan, 

khususnya yang datang dari kawasan wisata Pantai Pangandaran Propinsi 

Jawa Barat, 2) Berdekatan dengan Kota Cilacap yang telah ditetapkan dalam 

RIPP Jawa Tengah sebagai salah satu kawasan pariwisata potensial Sub DTW 

D, 3) Berdekatan dengan objek dan daya tarik wisata unggulan seperti 

Pangandaran, Baturraden, Gua Jatijajar, Gua Petruk, Pantai Petanahan 

sehingga dapat dikemas dalam satu paket wisata, 4) Karakteristik potensi 

objek dan daya tarik wisata Nusakambangan yang spesifik, khususnya dari 

kondisi alamnya yang khas, 5) Memiliki daya tarik bagi berbagai jenis wisata 

(umum, minat khusus, ilmu pengetahuan) baik mancanegara maupun 

nusantara ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:11 ). 

Untuk pengembangan kota sebagai pusat pelayanan wisatawan asing se 

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Semarang, 

Surakarta dikembangkan dalam jangka utama, Kota Cilacap satu-satunya kota 

yang dikembangkan dalam jangka menengah sedangkan kota-kota lainnya 

dalam jangka panjang. 
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Kebijaksanaan ini cepat atau lambat pasti dilaksanakan oleh Pemda 

Tingkat I Jawa Tengah, tergantung dari kesiapan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Cilacap dalam menata diri untuk menyongsong kebijaksanaan tersebut 

dilaksanakan. 

Oleh karena itu pembenahan-pembenahan di sektor pariwisata Kabupaten 

Daerah Tingkat II Cilacap terus ditingkatkan yang meliputi penataan atau 

pengembangan objek-objek wisata, peningkatan peran serta dunia usaha atau 

masyarakat, maupun sarana dan prasarana yang ada.  

Mengingat letak geografi daripada Kabupaten Cilacap, maka dalam 

pengembangan kepariwisataan tetap dengan memperhitungkan potensi-potensi 

di Daerah atau Kabupaten tetangga, sehingga pengembangan dengan sistem 

paket wisata dengan membuka jalur Wisata Pangandaran-Cilacap-Kebumen-

Yogyakarta, jalur Cilacap-Baturraden-Wadaslintang-Dieng. Dalam skala yang 

lebih luas karena punya lapangan terbang dan pelabuhan samudera diawali 

dari Jakarta-Bandung-Cilacap-Yogyakarta-Solo-Bali dan sebaliknya baik 

melalui darat, laut maupun udara ( Sapta Pesona Cilacap, 1989 ). 

 

2. Prospek Pengembangan Pariwisata Kawasan Nusakambangan 

 Nusakambangan dengan berbagai potensinya apabila dikembangkan 

secara optimal merupakan aset alam dan budaya yang sangat menguntungkan, 

baik dari segi pelestarian, pendidikan, ilmu pengetahuan maupun 

kepariwisataan yang memiliki pengaruh ganda pada pembangunan daerah 
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sekitarnya. Pengembangan sebagai objek wisata alam maupun budaya 

diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal. 

Dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Jawa Tengah, 

pengembangan dan pemanfaatan Nusakambangan sebagai objek dan daya 

tarik wisata mutlak diperlukan. Terlebih dengan ditingkatkannya fasilitas 

Bandara Tunggul Wulung Cilacap dan dibukanya Bandara Adisoemarmo 

Surakarta sebagai pintu gerbang jalur udara internasional. Keadaan ini akan 

menambah kelancaran transportasi bagi wisatawan, khususnya wisatawan 

mancanegara. Dengan demikian pengembangan ini sangat membantu 

pengembangan kepariwisataan di Jawa Tengah pada khususnya dan 

kepariwisataan Indonesia pada umumnya ( Potensi Pulau Nusakambangan 

Sebagai Objek Wisata, 2003:12 ). 

3. Program Pengembangan Pariwisata Kawasan Pulau Nusakambangan 

a. Lingkup Skala Pelayanan 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 

berdasarkan Surat Keputusan Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan dengan Gubernur Jawa Tengah tahun 1996 tentang Uji Coba 

Pengelolaan Bersama Objek Wisata Pulau Nusakambangan dan Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 24 April 1995 perihal Pemanfaatan 

Nusakambangan Sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata, kawasan 

Nusakambangan akan dikembangkan sebagai salah satu wisata alternatif di 
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Jawa Tengah, khususnya pariwisata yang dapat meningkatkan arus kunjungan 

wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Secara regional, kawasan Pulau Nusakambangan diharapkan mampu 

melayani dan menarik pengunjung dari kawasan Kabupaten Cilacap dan 

sekitarnya khususnya pada kawasan segitiga strategis Cilacap – Banyumas – 

Pangandaran. Kawasan tersebut diharapkan menjadi kawasan wisata yang 

dikunjungi oleh masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta. 

Untuk pemasaran pada skala internasional, fokus promosi diarahkan pada 

Negara Jepang, Hongkong, Jerman, Australia, Korea, Belanda dan Amerika 

Serikat. Pertimbangan pemasaran ke negara-negara tersebut pada saat ini 

adalah kebanyakan yang berkunjung ke Jawa Tengah wisatawan dari negara-

negara tersebut, karema mereka berkeinginan besar untuk menikmati alam 

tropis yang masih asli ( Potensi Pulau Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 

2003:20 ). 

b. Pendekatan Pemanfaatan Potensi Kawasan 

Potensi yang dimaksud di sini adalah potensi Kawasan Pulau 

Nusakambangan yang digunakan untuk menunjang pengembangan sebagai 

kawasan pariwisata. Potensi ini berupa fisik, alam dan budaya. Potensi alam 

berupa panorama alam yang indah, keadaan klimatologi yang sesuai dengan 

peristirahatan, hutan dan keadaan topografi yang berbukit dengan suasana 

variatif, misalnya hutan tropis yang masih asli dengan flora dan faunanya, 

gua-gua alam, pantai dengan air laut yang berombak dan bangunan yang 
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mempunyai nilai sejarah tinggi seperti Benteng Portugis, Pesanggrahan dan 

Komplek Lembaga Pemasyarakatan yang masih berfungsi maupun yang tidak 

berfungssi lagi. Pulau Nusakambangan layak jika dikembangkan sebagai Little 

Amazone of Central Java dengan contoh atraksi seperti Alcamas of  Indonesia, 

karena Pulau Nusakambangan mempunyai lembaga pemasyarakatan, sehingga 

mengingatkan orang dengan Penjara Alcatruz di Amerika ( Potensi Pulau 

Nusakambangan Sebagai Objek Wisata, 2003:21 ). 

Pengembangan paling nyata adalah pengembangan yang akan dilakukan 

terhadap Pantai Ranca Babakan di ujung barat Nusakambangan. Hal tersebut 

tercermin dari adanya  sketsa pengembangan Pantai Ranca Babakan. Dari 

sketsa tersebut diperoleh gambaran penambahan sarana dan prasarana untuk 

menambah daya tarik wisata Pantai Ranca Babakan. Akan tetapi rencana 

tersebut tidak dapat diwujudkan karena ditutupnya Pulau Nusakambangan 

untuk umum akibat tsunami 2006 dan faktor keamanan menjelang eksekusi 

mati Amrozi dan kawan-kawan. Hal ini tentunya sangat disayangkan baik oleh 

pemerintah setempat maupun oleh pengembang. ( Lihat halaman 82, Sketsa 

Pengembangan Pantai Ranca Babakan ). 

 

 

B. Kendala Wisata Pulau Nusakambangan 

1. Kendala Internal 

a. Nusakambangan Dikuasai Departemen Kehakiman 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 59 

Pulau ini masih menyisakan persoalan. Meskipun secara administratif 

berada dibawah kendali Kabupaten Cilacap, pengelolaannya masih berada di 

tangan Departemen Kehakiman. Karena itulah, pemerintah Kabupaten Cilacap 

dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupaya untuk 

bisa mengelola Nusakambangan sepenuhnya. Menjual potensi wisata Cilacap 

tidak mudah. Persoalannya adalah letak geografi daerah ini seperti berada di 

jalan buntu. Cilacap hanya mengenal satu jalan untuk masuk dan keluar. Tidak 

ada jalan tembus lain untuk bisa lewat sambil melirik keindahan alam di sini, 

yang kemudian menarik hati untuk singgah pulau yang dikuasai Departemen 

Kehakiman itu tertutup bagi wisatawan meski secara geografis masuk wilayah 

Kabupaten Cilacap. 

2. Kendala Eksternal 

a. Nusakambangan Sebagai Wisata Alternatif 

Mengingat hingga kini Nusakambangan masih dipertahankan fungsinya 

sebagai lapas, maka wisatawan yang berkunjung perlu dibuatkan rambu-

rambu sebagai berikut: 

Pertama, izin berkunjung dari Menteri Kehakiman atau Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Ini perlu diketahui biro 

perjalanan wisata untuk mengurus prosedur dan birokrasi perizinan. Penghuni 

Lapas Nusakambangan adalah tahanan yang ’’berkelas’’, seperti koruptor 

kakap, pembunuh sadis, jaringan narkoba dunia, dan teroris. Diperlukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 60 

pengawasan dan pejagaan ketat terhadap tahanan, dan diperlukan syarat 

khusus bagi pengunjung Nusakambangan. 

Kedua, tujuan atau motif berwisata ke Nusakambangan benar-benar 

hanya untuk studi, mengamati, serta meneliti keindahan potensi dan penjara 

yang ada. Jadi wisatawan yang berkunjung memang mempunyai minat khusus 

sesuai dengan konsep pariwisata alternatif. Penetapan motif wisatawan 

penting untuk membuat batas tempat-tempat yang tak boleh dilanggar 

wisatawan (forbidden area zoning). Wisata alternatif Nusakambangan bisa 

dipadukan dengan wisata Kampung Laut, wisata sejarah Benteng Pendem, dan 

wisata memancing di pinggiran Nusakambangan. 

Ketiga, diperlukan batas waktu kunjungan. Wisatawan tidak mungkin 

menginap di Nusakambangan. Sebaiknya juga tidak dibangun hotel atau 

penginapan, karena akan membuat Nusakambangan semrawut di masa depan. 

Wisatawan bisa menginap, berbelanja, dan menikmati atraksi kesenian di Kota 

Cilacap. 

b. Terjadinya Tsunami  

Awalnya pengembangan objek wisata pantai Ranca Babakan akan 

dikembangakan secara baik dan akan ditambah dengan sarana serta prasarana 

wisata untuk menarik kunjungan wisatawan, akan tetapi akibat Tsunami tahun 

2006 yang lalu banyak objek wisata di Pulau Nusakambangan yang 

mengalami kerusakan, sehingga pengembangan tersebut hanyalah tinggal 

kenangan dan karena akibat diperketatnya keamanan menjelang  eksekusi mati 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 61 

Amrozi dan kawan-kawan. Dengan demikian demi faktor keamanan dan 

akibat tsunami 2006 Pulau Nusakambangan dinyatakan ditutup untuk umum 

termasuk pariwisata. 

c. Pihak Swasta  

Pulau Nusakambangan sangat sulit bekembang karenanya pihak swata 

enggan menanam sahamnya di Pulau Nusakambangan karena izin yang terlalu 

sulit. Dengan demikian proses masuknya wisata kepulau Nusakambangan 

haruslah dengan izin dari dinas pariwisata dan melalui Departemen 

Kehakiman.  

Paket wisata minat khusus Pulau Nusakambangan hanya dapat 

dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap melalui izin khusus dari 

Departemen Kehakiman. Dengan demikian segala sesuatu yang berhubungan 

dengan wisata ke Pulau Nusakambangan ditangani langsung oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Cilacap.  

C. Cara Mengatasi Kendala 

Karena objek wisata Pulau Nusakambangan berada dalam kekuasaan 

Departemen Kehakiman maka untuk izin wisata sangatlah sulit dikeluarkan. 

Oleh sebab itu kondisi Pulau Nusakambangan sendiri sulit sekali 

dikembangkan. Karena Pulau Nusakambangan berada dalam kawasan 

administratif kabupaten Cilacap maka Pemerintah Cilacap bertanggung jawab 

terhadap perkembangan wisata Pulau Nusakambangan. Walaupun Pulau 
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Nusakambangan sudah ditutup untuk umum pemerintah tetap melakukan 

promosi wisata. 

Pemerintah Cilacap melakukan promosi wisata baik melalui media cetak 

maupun elektronik, seperti melalui leaflet, booklet dan melalui internet yang 

bisa diakses oleh calon wisatawan. Kesan tentang Pulau Nusakambangan 

haruslah diperbaiki karena pulau tersebut merupakan pulau penjara dan 

banyak masyarakat umum takut akan masuk ke pulau tersebut. Selain itu 

Pemerintah juga melakukan pameran wisata baik dalam skala lokal maupun 

skala nasional. Seperti yang baru saja dilakukan yaitu Gebyar Wisata Nasional 

di Hall A Jakarta Convention Center pada 4-7 Juni 2009. Cara lain yang 

dilakukan adalah dengan mempersiapkan paket wisata minat khusus ke Pulau 

Nusakambangan dan paket-paket ini dapat diakses melalui Departemen 

Pariwisata melalui izin Departemen Kehakiman.  

Selain usaha-usaha yang tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Cilacap 

mencoba mengembangakan objek wisata Nusakambangan kepada masyarakat 

umum dengan melakukan pemasaran yang berdasarkan penelitian SWOT, 

yaitu ;1) Strength : kekuatan atau potensi, merupakan faktor internal, 2) 

Weakness : kelemahan atau hambatan, merupakan faktor negatif internal, 3) 

Opportunities : peluang, merupakan faktor positif eksternal, 4) Threats : 

ancaman atau tantangan, merupakan faktor negatif eksternal ( 

www.google.com ) 
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ANALISIS SWOT 

1. STRENGHT : Kekuatan yang dimiliki oleh objek wisata Nusakambangan 

a.  Kondisi alam dan lingkungan yang sejuk dan bebas dari polusi. 

b.  Banyak beraneka Flora dan Fauna yang langka hidup di Pulau 

Nusakambangan. 

c.  Pantai yang ada di Nusakambangan sangat indah dan masih perawan 

karena keindahan pasirnya yang berwarna putih di pantai selatan 

Nusakambangan dan berpasir abu-abu di utara Nusakambangan. 

d. Gua-gua alam Nusakambangan yang indah dengan hiasan stalaktit dan 

stalakmitnya juga menyimpan berbagai ceritera yang unik. 

e. Adanya topografi yang berbukit sangat cocok sebagai wisata hiking. 

f. Adanya bekas lembaga pemasyarakatan yang sudah tidak berfungsi dapat 

dijadikan daya tarik wisata yang menarik. 

g. Adanya perkampungan napi dan pegawai lembaga pemasyarakatan juga 

menambah daya tarik pulau tersebut. 

h. keadaan alam dan dikelilingi perairan, sangat cocok dikembangkan wisata 

bahari.  

2. WEAKNESS : Kelemahan yang terdapat pada objek wisata Nusakambangan 

a.   Kebersihan alamnya masih sangat kurang terawat. 
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b. Transportasinya belum memenuhi syarat. Baik penyeberangannya 

maupun transportasi umumnya. 

c. Pengelolaan pariwisatanya belum tertata baik oleh pemerintah karena 

statusnya masih milik Departemen Kehakiman 

d. Jalan penghubung antara objek wisata satu dengan lainnya rusak  

e. Tidak adanya pihak swasta sebagai pengembang wisata Nusakambangan. 

3.   OPPORTUNITIES : Peluang yang terdapat pada objek wisata Nusakambangan 

a.  Kondisi alam yang sejuk dan panorama alam yang indah, dapat 

meningkatkan jumlah kunjungan wisata. 

b. Aneka Flora dan Fauna yang beragam dapat menimbulkan prospek. 

Nusakambangan dapat dijadikan tempat penangkaran. 

c. Pantai yang masih sangat indah. Pembuatan hotel dan penginapan di 

dekat pantai adalah peluang yang baik. 

d.  Transportasi sangat berpeluang karena trasportasi umum sangat belum 

bisa memadai. 

e. Pulau Nusakambangan layak jika dikembangkan sebagai Little Amazone 

of Central Java. 
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4. THREATS : Hambatan yang terdapat pada objek wisata Nusakambangan 

a.  Meskipun keadaan alamnya bagus, akan tetapi kondisi jalan menuju 

lokasi objek wisata belum baik. 

b. Nusakambangan barada dibawah kekuasaan Departemen Kehakiman 

maka perkembangan sulit terjadi dalam sektor wisata. 

c.  Izin untuk pariwisata di Nusakambangan sedikit ada kendala di sektor 

pemerintah. 

d. Tidak ada batasan yang digunakan sebagai penanda antara daerah 

kawasan wisata dengan kawasan penjara. 

e. Pemerintah Daerah kurang berani untuk mengambil alih dan mengelola 

wisata Nusakambangan tanpa bayang-bayang Departemen Kehakiman. 

f. Kurangnya kesadaran masyarakat Cilacap ataupun Nusakambangan 

tentang pariwisata. 

g. Kurangnya promosi wisata yang ditujukan untuk menarik kunjungan 

wisatawan.  

(Analisis SWOT diatas adalah hasil observasi secara langsung). 

Selain menggunakan analisis SWOT, juga digunakan analisis 4 A : 

1. Atraksi : Pantai Karang Bandung Nusakambangan adalah tempat 

untuk melakukan ziarah sebelum melakukan ritual larungan Sedekah Laut di 

Pantai Teluk Penyu Cilacap. Di pantai ini banyak dikunjungi wisatawan maupun 
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peserta upacara Sedekah Laut untuk melihat atau mengikuti prosesi ziarah 

menjelang Upacara Sedekah Laut. 

2. Aktifitas : Wisatawan dapat menikmati keindahan panorama alam 

Pulau Nusakambangan yang sangat mempesona, karena alamnya yamg masih 

bersih dan jauh dari polusi. Wisatawan juga dapat bersantai sambil menikmati 

pemandangan pantai Pulau Nusakambangan. Selain itu wisatawan dapat 

menjadikan Pulau ini sebagai wisata petualangan dan sebagai sarana hiking. 

Wisata sejarah dan budaya juga dapat dinikmati melalui Benteng Karang Bolong 

yang merupakan benteng peninggalan Portugis. 

 3. Amenitas : Pulau Nusakambangan ini menjadi sangat menarik untuk 

digali lebih jauh sebagai sebuah destinasi wisata. Seperti disebutkan terdahulu 

bangunan-bangunan penjara tua yang bertebaran di sepanjang jalan itu misalnya 

memang menjadi situs-situs wisata Lapas asli, termasuk berbagai peninggalan lain 

seperti Mercusuar atau menara jaga, rumah-rumah lama, yang mengandung 

konten pendidikan yang tinggi nilainya. Namun, sayangnya, perlu dilengkapi 

dengan keterangan-keterangan, misalnya, soal sejarah, siapa saja mantan 

penghuni, bagaimana kejadian-kejadian menarik pernah terjadi dan seterusnya. 

Demikian pula dengan keberadaan para narapidana yang dibiarkan lepas 

di sekitar Nusakambangan untuk menjalani proses asimilasi atau sosialisasi 

setelah menjalani hukuman lebih masa hukuman di dalam sel. Hal ini memang 

memberikan pemandangan asli yang menarik, namun perlu menjadi perhatian 

khusus menyangkut kenyamanan kunjungan, terutama jika para narapidana itu 

dibiarkan melakukan sedikit pemaksaan bagi pengunjung untuk membeli 
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bebatuan cincin yang merupakan salah satu alternatif kesibukan mereka sebelum 

pulang. 

Para pengusaha wisata seharusnya saat ini sudah harus membidik pulau 

ini sebagai sebuah destinasi yang pantas untuk dikembangkan, antara lain dengan 

penyusunan paket yang menantang, dengan menggandeng pihak Departemen 

Kehakiman serta Pemda Cilacap untuk mengembangkannya. Termasuk, misalnya, 

menindak lanjuti pendirian berbagai fasilitas pendukung seperti sekolah tinggi 

khusus masalah pemasyarakatan di sana termasuk para pendukungnya. Hal itu 

akan membuat wisata ini menjadi semakin bermakna dan menarik sebagai wisata 

pendidikan. 

4. Aksesibilitas : PT Merpati Nusantara Airlines untuk jalur Jakarta-

Cilacap-Semarang menggunakan pesawat turboprop CN 235. Untuk mencapai 

Cilacap kini makin mudah. Selain memanfaatkan penerbangan maskapai PT. 

MNA tiga kali seminggu. Anda bisa menempuh jalur darat yang setiap harinya 

dilayani oleh KA Eksekutif “Purwajaya”. 

Jika gemar mengemudi, wisatawan bisa menyusuri jalur Jakarta-

Bandung – Cilacap atau Yogyakarta – Cilacap. paket minimal 40 orang dengan 

carter kapal Rp 750.000 dan karcis tanda masuk Rp 13.000 per orang yang 

dilayani setiap Sabtu, Minggu, dan hari libur dengan penyeberangan lewat 

Pelabuhan Lomanis. 

Kemudian paket wisata minimal 30 orang dengan membawa kendaraan 

sendiri. Karcis masuk paket ini Rp 20.000 per orang, biaya menaikkan kendaraan 
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Rp 60.000 per kendaraan yang dilayani setiap hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. 

Penyeberangannya melalui Pelabuhan Wijayapura. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Pulau Nusakambangan yang telah dikenal sebagai tempat buangan bagi para 

narapidana yang mendapat hukuman berat dan penjara bagi kelas kakap. Namun dibalik 

itu semua ternyata Pulau Nusakambangan menyimpan banyak keindahan dan bukti 

sejarah peninggalan zaman penjajahan Belanda. Di Nusakambangan terdapat sembilan 

bangunan penjara peninggalan Belanda, yang dibangun antara tahun 1908 hingga 1950. 

Sekarang hanya tinggal empat penjara yang masih dipergunakan, yaitu LP. Batu, LP. Besi, 

LP. Permisan dan LP. Kembangkuning.  

 Selain sebagai Lembaga Pemasyarakatan, Nusakambangan bisa dinikmati 

sebagai daerah tujuan wisata minat khusus, karena alamnya yang khas. Belum seluruh 

pelosok pulau boleh dikunjungi wisatawan. Padahal, potensi Nusakambangan sebagai 

daerah tujuan wisata sangat menjanjikan. Kesan angker sebagai pulau penjara saja 

sudah bisa dijual. Pulau Nusakambangan tercatat memiliki banyak potensi wisata yang 

meliputi wisata alam, sejarah maupun budaya. Wisata alam pantai meliputi : Pantai 

Permisan, Pantai Pasir Putih, Pantai Karang Bandung, Pantai Karang Bolong,  Pantai 

Karang Pandan dan Pantai Ranca Babakan di ujung barat Nusakambangan. Wisata 
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sejarah dan budaya meliputi : Benteng Karang Bolong, Gua Ratu, Gua Putri, Gua Masigit 

Sela, Gua Maria (Gua Bendung) dan Mercusuar Cimiring. Selain itu juga ada wisata 

khusus bekas lembaga pemasyarakatan seperti Lapas Karang Tengah dan Lapas Gliger. 

Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah lama sebenarnya mengusahakan agar 

disejumlah kawasan Pulau Nusakambangan dijadikan objek wisata, sehingga dapat 

memberi kontribusi pada daerah, namun usaha dan lobby tersebut senantiasa buntu. 

Permasalahannya karena Pulau Nusakambangan masih dikuasai oleh Departemen 

Kekakiman dan HAM R.I. yang tetap bersikukuh sebagai pengelola resmi Pulau 

Nusakambangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 32 tanggal 08 Juni 1937 yang 

dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sampai sekarang masih berlaku 

dan belum pernah dicabut.  

Terlepas dari konflik tersebut, dalam kondisi aman masyarakat masih 

bisa menikmati keindahan pulau tersebut melalui paket wisata yang dikelola dinas 

pariwisata setempat. Dengan izin berkunjung dari Menteri Hukum dan HAM atau 

Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Hal ini perlu diketahui biro 

perjalanan wisata untuk mengurus prosedur dan birokrasi perizinan. Kemudian 

paket yang ditawarkan kapada para wisatawan adalah paket dengan mininal  30 

orang dengan membawa kendaraan sendiri. Karcis masuk paket ini Rp 20.000 per 

orang, biaya menaikkan kendaraan Rp 60.000 per kendaraan yang dilayani setiap 

hari Sabtu, Minggu, dan hari libur dengan penyeberangannya melalui Pelabuhan 

Wijayapura. 

. 
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B. SARAN 

 

 

Dengan memperhatikan unsur-unsur kepentingan pariwisata sebaiknya 

antara Departemen Kehakiman dan Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap 

mempertimbangkan batas-batas wisata Pulau Nusakambangan, misalnya ada 

pembagian daerah antara daerah yang dijadikan kawasan wisata dan daerah yang 

dijadikan kawasan penjara. 
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